
 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
     Comisia pentru egalitatea de şanse                                        Bucureşti 
               pentru femei şi bărbaţi                                                 Nr. 37/221/ 5.06.2007 
                            
 
 

  A V I Z 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr.14/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

 In conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  
femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr.14/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (P.L.X 388/2007 ), Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 mai 2007. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat  mai 
sus, în şedinţa din  4 iunie 2007.  
 Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 
nr.320/9.03.2007. 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă, cu amendamente, a  proiectului de Lege.              
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Amendamente admise 
 

 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanţă 
 

Amendamentul propus  
( Autorul amedamentului ) 

 
Motivarea 

propunerii/Observaţii    
 

 
 
1 

 
 
 

 
După articolul 6 litera i) se introduce o literă 
nouă, litera j), cu următorul cuprins:  
 
“j) Pensionare anticipată pentru persoana cu 
handicap pentru limită de vârstă indiferent de 
vârstă, pentru nevăzători dacă au realizat cel 
puţin 1/3 din stagiul complet de cotizare, prevăzut 
de lege, pentru pesoana cu handicap grav dacă au 
realizat cel puţin 1/3 din stagiul complet de 
cotizare, pentru persoana cu handicap accentuat 
dacă au realizat cel puţin 2/3 din stagiul complet 
de cotizare şi pentru persoana cu handicap mediu 
dacă au realizat stagiul complet de cotizare 
prevăzut de lege ”. 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 

 
 
 
 
Se preia textul din OUG 102/1999 care în L 
19/2000 elimină la art.47 elimină sintagma 
indiferent de vechime . În prezent prin 
intrarea  în faliment a fabricilor şi uzinelor 
mari, exemplu Tractorul, foarte multe 
persoane cu handicap, deşi au vechimea în 
muncă cerurtă de L 19/2000 art.47, nu 
îndeplinesc condiţia de vârstă, acesţia 
nemaigăsindu-şi loc de muncă la altă 
instituţie deaorece angajatorii nu îi primesc 
pe motivul clasic că sunt persoane cu 
handicap la care se coroborează şi vârsta 
“trecuţi de 45 de ani”. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
Art. 12. -  (1) Persoana care are în îngrijire, 
supraveghere şi întreţinere un copil cu 
handicap beneficiază, după caz, de 
următoarele drepturi: 
…………………………………………….. 
h) alocaţie lunară de plasament, acordată în 
condiţiile legii, în cuantum majorat cu 
50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.12 
(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. 
a) - g) şi la alin. (2) nu pot beneficia 
persoanele care au în acelaşi timp şi 
calitatea de asistent personal, pentru acelaşi 
copil, ori în situaţia în care celălalt părinte 
este asistent personal pentru acel copil. 

 
Art.12 alin. (1) lit.h) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
 
 
 
“h ) alocaţie lunară de plasament, acordată în 
condiţiile legii, în cuantum majorat cu 100%” . 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
 
se elimină 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru protecţia specială a copilului cu handicap este 
necesară o sumă specială pentru a se asigura îngrijirea 
şi  recuperarea acestuia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În drept şi fapt drepturile acordate la alin. 1, 2 şi 3 nu 
se mai aplică, ceea ce deja a creat nemulţumiri în 
rândul persoanelor în cauză, la Direcţiile de muncă din 
ţară fiind foarte multe reclamaţii. 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
Art. 22 - (1) Persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu orice tip de 
tren, în limita costului unui bilet la tren 
accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau 
cu navele pentru transport fluvial, 
pentru 12 călătorii dus-întors pe an 
calendaristic. 
......................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Persoanele cu handicap accentuat 
beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu orice tip de 
tren, în limita costului unui bilet la tren 
accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau 
cu navele pentru transport fluvial, 
pentru 6 călătorii dus-întors pe an 
calendaristic. 

 
Art.22 alin. (1) se modifică şi va avea următorul 
conţinut: 
 „Art.22. - (1) Persoanele cu handicap grav şi 
accentuat beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în 
limita costului unui bilet de tren accelerat clasa a 
II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport 
fluvial, pentru 12, respectiv 6 călătorii dus-întors 
pe  an calendaristic”. 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
se elimină. 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
 
 

 
 
 
A fost concentrat textul alineatelor (1) şi (3) din 
considerente de claritate. 
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6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Art.22, după alin. (8) se introduce un alineat 
nou, alin.(9) cu următorul cuprins : 
 
„ (9) Biletele de transport interurban acordate 
prin art. 22 alin. (1) nefolosite pe parcursul 
anului, vor fi înapoiate  D.G.A.S.P.C, a judeţului 
de domiciliu sau a sectoarelor Municipiului 
Bucureşti, beneficiarii urmând să-şi primească 
contravaloarea a 12, respectiv 6 călătorii 
interurbane dus-întors pe o distanţă de 300 
km/călătorie cu tren accelerat clasa a II-a”. 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lipsa accesibilităţilor C.F.R şi auto fac, ca numai o 
parte din beneficiari să folosească biletele interurbane, 
C.F.R., auto, etc. 
Pentru foarte multe persoane cu handicap deplasările 
la centre de recuperare, sanatorii, etc, transportul îl 
efectuează familia cu autoturismul propriu, al unui 
vecin, rude sau prieteni. În interesul tratamentului 
media deplasărilor, 12 respectiv 6, nu depăşeşte 300 
km dus-întors. 
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7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La articolul 36 alineatul (1) după litera e) se 
introduce o literă nouă, litera f), cu următorul 
cuprins: 
 
“f) un spor de 15%  calculat la salariul de bază, 
pentru suprasolicitare neuropsihică şi condiţii de 
muncă deosebite în care îşi desfăşoară 
activitatea”.  
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
Indemnizaţia de asistent personal acordată prin OG 
10/2007 se acordă în ţară diferenţiat pe motiv de lipsă 
de bani, şi aşa fiind insuficientă pentru asistentul 
personal care efectuează nu 8 ore pe zi pentru 
îngrijirea persoanei cu handicap grav aceasta 
necesitând supraveghere 24 de ore din 24 ore. 
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8  
 
Art. 38  
(4) Contractul individual de muncă al 
asistentului personal încetează de drept în 
cazul decesului persoanei cu handicap 
grav." 
 
 

 
Art.38 alin.(4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“ (4) Contractul individual de muncă al asistentului 
personal încetează de drept în cazul decesului 
persoanei cu handicap grav şi după 30 de zile de la 
data schimbării gradului de handicap, de la grav 
la accentuat”. 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
 

 
 
 
Atunci când se schimbă gradul de handicap din grav 
în accentuat, angajatorul desface imediat contractul de 
muncă al asistentului personal. 
Există posibilitatea legală să conteşti în 30 de 
zile  hotărârea comisiei şi să se revină prin contestaţie 
la „grav” cu asistent personal, situaţia iniţială. Se reia 
procesul de angajare, dosar medical, anchetă socială 
etc. timp în care se pierd pt. 1-2 luni drepturile iniţiale. 
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9  
 
Art.50  
(5) Centrele publice pentru persoane cu 
handicap se înfiinţează şi funcţionează ca 
structuri fără personalitate juridică, în 
subordinea consiliilor judeţene, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în structura 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, cu avizul şi sub 
îndrumarea metodologică a Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap." 
 

 
Art.50 alin. (5) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 "(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap 
se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără 
personalitate juridică, în subordinea consiliilor 
judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu 
avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap." 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
 

 
 
 
Solicităm râmânerea textului iniţial din Legea 
448/2006, pentru a se asigura, în fapt, alocaţia 
financiară centrelor existente, care în prezent sunt la 
limita existenţei, deaorece Consiliile judeţene nu 
asigură prioritate Centrelor cu persoane cu handicap. 
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10  
 
Art.57  
(11) cuantumul drepturilor se actualizează 
cu indicele creşterii preţurilor de consum, 
prin hotărârea Guvernului. 

Art.57 alin. ( 11) se modifică şi va avea următorul 
conţinut:  
 
“(11) cuantumul drepturilor se actualizează anual cu 
indicele creşterii preţurilor de consum, prin hotărârea 
Guvernului”. 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
 

 
 
 
Indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap s-au 
calcualt la nivelul anului 2005 când s-a lucrat 
proiectul de lege, în anul 2006 fiind la Guvern şi 
Parlament intrând în vigoare la 1 ianuarie 2007 în 
baza Legii 448/2006. 
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11  
Art.77  
(3) Autorităţile şi instituţiile publice sau 
private, care nu angajează persoane cu 
handicap în condiţiile prevăzute la alin.(2) 
pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre 
următoarele obligaţii:  
a) să plătească lunar către bugetul de stat o 
sumă reprezentând 50% din salariul de 
bază minim brut pe ţară înmulţitcu numărul 
de locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap. 
 
 

 Art.77 alin. (3) lit.era a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
 
 
 
 
“a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă 
reprezentând 100% din salariul de bază minim brut 
pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în 
care nu au angajat persoane cu handicap”. 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
 
 
         

Pentru “stimularea” angajatorului în sensul de a 
angaja efectiv persoana cu handicap trebuie o 
sancţiune adecvată altfel realitate demonstrează lipsa 
de interes a angajatorului vizavi de persoana cu 
handicap. 
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12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

 
Art. 77 
 (5) Monitorizarea şi controlul respectării 
prevederilor alin. (2) şi (3) se fac de către 
Inspecţia Muncii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.84  
(5) Criteriile medico-psihosociale pe baza 
cărora se stabileşte încadrarea în grad de 
handicap sunt aprobate prin Ordin comun 
al Ministrului sănătăţii publice şi al 
Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei.  

Articolul 77 alineatul (5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
“(5) Monitorizarea şi controlul respectării 
prevederilor alin. (2) şi (3) se fac de către Inspecţia 
Muncii şi AJOFM judeţene şi al Municipiului 
Bucureşti.” 
AUTORI:  Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 
Art.84 alin. (5) se modifică şi va avea următorul 
conţinut:  
„(5) Criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se 
stabileşte încadrarea în grad de handicap sunt 
aprobate prin Ordin comun al Ministrului sănătăţii 
publice şi al Ministrului muncii, familiei şi egalităţii 
de şanse cu consultarea Autorităţii naţionale 
pentru persoanele cu handicap în termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi”. 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 

AJOFM –urile au programe, proiecte, linii de fiantaţe 
pentru încadrara în muncă a persoanelor cu handicap 
şi pot sesiza ITM-urile de nerespectarea prevederilor 
legale în speţă. Inspecţiile sociale încă nu 
funcţionează. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la intrarea în vigoare a Legii nr. 448 din 18 
decembrie 2006 a trecut jumătate de an, timp în care 
criteriile, deşi au fost lucrate pe un proiect 
guvernamental de 50 de mii de euro, nu sunt înaintate 
de ANPH pentru adoptare, acestea fiind de strictă 
necesitate raportat la legea nouă care se aplică. 
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14 

 
Art.87. - În vederea exercitării atribuţiilor 
ce revin comisiei de evaluare, se înfiinţează 
serviciul de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu handicap, în cadrul 
Direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti.  

 
Se elimină 
 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 

 
Prin creşterea noului serviciu se măreşte birocraţia, 
persoana cu handicap trebuind să obţină trei 
documente respectiv de la Serviciul de evaluare care 
hotărăşte încadrarea în gradul de handicap, de la 
Comisia de evaluare care nu va vedea pacientul şi de 
la Direcţia generală de asistenţă socială pentru 
obţinerea drepturilor. 
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15  
Art.97. - Asociaţai nevăzătorilor din 
România, Asociaţia invalizilor de război 
nevăzători din România, Asociaţia 
naţională a suryilor din România, Liga 
naţională a organizaţiilor cu personal 
handicapat din Cooperaţia 
meşteşugărească, Consiliul naţional al 
dizabilităţilor din România pot primi în 
condiţiile legii, subvenţii de la bugetul de 
stat prin bugetul Autorităţii naţioanle 
pentru persoanele cu handicap, exclusiv în 
completarea veniturilor proprii. 

Art.97 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
“Art.97. - Asociaţia nevăzătorilor din România, 
Asociaţia invalizilor de război nevăzători din 
România, Asociaţia naţională a surzilor din 
România, Liga naţională a organizaţiilor cu personal 
handicapat din Cooperaţia meşteşugărească, 
Consiliul naţional al dizabilităţilor din România, şi 
orice altă organizaţie neguvernamentală cu 
domeniul de activitate persoana cu handicap 
raportat la activitate deosebită pot primi în 
condiţiile legii, subvenţii de la bugetul de stat prin 
bugetul Autorităţii naţioanle pentru persoanele cu 
handicap, exclusiv în completarea veniturilor 
proprii”. 
AUTORI: 
       Minodora CLIVETI – deputat PSD 
        Marian SARBU- deputat PSD 
        Doina DREŢCANU - deputat PSD 
        Cezar PREDA - deputat PD 
         Ioan GHIŞE - deputat PNL 
         Lia ARDELEAN - deputat PC  
         Ioan RUS - deputat PRM  
        Gheorghe FIRCZAK – deputat MINORITĂŢI 
        Dan MOCANESCU - deputat INDEPENDENT 

 
Din Consiliul naţional al dizabilităţii din România fac 
parte toate ONG-rile enunţate în textul legii, deci 
subvenţia se acordă de două ori aceloraşi ONG-uri 
creând discriminare faţă de celelate ONG-uri cu 
activitate deosebită în domeniu şi cu rezultate reale. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

DEPUTAT Minodora CLIVETI 
       

    
           ÎNTOCMIT,  

           Dr. Luminiţa GHEORGHIU 
       Consilier parlamentar 


