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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială         Nr.27/370/10 septembrie 2004 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu handicap 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, trimis cu adresa nr.P.L.X - 432 din 30 iunie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului şi avizele primite de la 
următoarele comisii: 

• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
• Comisia pentru sănătate şi familie; 
• Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, în vederea eficientizării activităţii acestei instituţii. 
 
Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege întrucât se impune îmbunătăţirea activităţii din acest domeniu, ţinând cont şi de observaţiile 
reieşite din funcţionarea Autorităţii pe parcursul a mai mult de un an de zile. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constituţionale, şi a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 

iunie 2004, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţie, republicată. 
 
3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
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La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea 
Agenţiei Naţionale pentru Persoanele cu Handicap – d-l Liviu Teodorescu, consilier. 
 

4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa comisiei din 8 septembrie 2004, proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente. 
 

 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

propunerii amendamentelor 
Camera 

decizională 
0 1 2 3 4 
 
1 

 
4. La articolul 11 alineatul (2), litera c) 
va avea următorul cuprins: 
"c) verifică realizarea accesibilităţilor de 
către autorităţile şi instituţiile care au 
această obligaţie, potrivit legii ;" 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
"4. La articolul 11 alineatul (2), litera c) va 
avea următorul cuprins: 
"c) verifică realizarea obligaţiei legale a 
autorităţilor şi instituţiilor de a asigura 
accesibilitatea persoanelor cu handicap şi 
aplică sancţiunile prevăzute de lege;" 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă formulare. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
2 

 
5. La articolul 11, alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 
"(5) Inspecţiile sunt conduse de un 
Inspector Regional, numit pe bază de 
concurs de preşedintele Autorităţii. 
Inspectorul Regional are calitatea de 
ordonator terţiar de credite." 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
"5. La articolul 11, alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 
"(5) Inspecţiile sunt conduse de un Inspector 
şef, numit pe bază de concurs de 
preşedintele Autorităţii. Inspectorul şef are 
calitatea de ordonator terţiar de credite." 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
Întrucât, potrivit prevederilor art.11 
alin.(1) din O.G. nr.14/2003, 
inspecţiile regionale sunt instituţii 
publice cu personalitate juridică în 
subordinea autorităţii, iar 
conducătorul acestora are calitatea de 
funcţionar public. Or, în cuprinsul 
dispoziţiilor legale privitoare la 
statutul şi salarizarea funcţionarilor 
publici se regăseşte doar funcţia 
publică specifică de inspector şef, iar 
nu aceea de inspector regional. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
3 

 
6. La articolul 11, după alineatul (5) se 
introduc două alineate noi, alin.(5)1 şi 
(5)2, care vor avea următorul cuprins: 
"(5)1 În fiecare judeţ funcţionează un 
Inspector şef care se află în subordinea 
directă a Inspectoratului Regional. 
(5)2 Inspectorii şefi sunt numiţi pe bază 
de concurs de Preşedintele Autorităţii." 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
"6. La articolul 11, după alineatul (5) se 
introduc două alineate noi, alin.(5)1 şi (5)2, 
care vor avea următorul cuprins: 
"(5)1 În fiecare judeţ funcţionează un 
inspector care se află în subordinea directă a 
Inspectorului şef de la nivelul regional. 
(5)2 Inspectorii sunt numiţi pe bază de 
concurs organizat de Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
prin ordin al preşedintelui Autorităţii." 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu prevederile 
alin.(5). 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
4 

 
7. La articolul 11, alineatul (6) va avea 
următorul cuprins: 
"(6) Statul de funcţii, precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Inspecţiilor Regionale şi Judeţene se 
aprobă prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii, cu avizul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei." 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
"7. La articolul 11, alineatul (6) va avea 
următorul cuprins : 
"(6) Statul de funcţii, precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Inspecţiilor Regionale se aprobă prin ordin 
al preşedintelui Autorităţii, cu avizul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei." 
 

Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
 
 
 
 
S-a eliminat sintagma "şi judeţene 
pentru corelare cu modificările 
propuse. 

 
Camera 

Deputaţilor 

     
5 8. La articolul 13, alineatele (7) şi (8) 

vor avea următorul cuprins: 
"(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre 
a consiliilor judeţene, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi au următoarea 
componenţă: 
a) preşedinte, medic sau terapeut 
operaţional; 
b) vicepreşedinte, reprezentant al 
prefectului judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti; 
c) doi medici specialişti, în funcţie de 
afecţiunea care produce handicapul, 
propuşi de direcţia de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti; 
 

Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
"8. La articolul 13, alineatele (7) şi (8) vor 
avea următorul cuprins: 
"(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a 
consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 
şi au următoarea componenţă: 
a) preşedinte, medic sau terapeut 
operaţional; 
b) vicepreşedinte, reprezentant al prefectului 
judeţului, respectiv al municipiului 
Bucureşti; 
c) doi medici specialişti, în funcţie de 
afecţiunea care produce handicapul, propuşi 
de direcţia de sănătate publică judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
 

  
Camera 

Deputaţilor 
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 d) un reprezentant desemnat de 
organizaţiile neguvernamentale, care 
desfăşoară activităţi de protecţie specială 
a persoanelor cu handicap. 
(8) Preşedintele Comisiei, fără a fi 
funcţionar public, face parte din structura 
de personal a serviciului public de 
asistenţă socială." 
 

d) un reprezentant desemnat de organizaţiile 
neguvernamentale, care desfăşoară activităţi 
de protecţie specială a persoanelor cu 
handicap. 
(8) Preşedintele Comisiei face parte din 
structura de personal a serviciului public de 
asistenţă socială." 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
 
 
S-a eliminat sintagma “fără a fi 
funcţionar public”, de la alin.(2), 
întrucât s-a considerat că acesta 
poate face parte din corpul 
funcţionarilor publici. 
 

 

 
6 

 
9. Articolul 15 va avea următorul 
cuprins: 
"Art.15. – Autoritatea, consiliile judeţene 
şi, respectiv, consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti au 
obligaţia de a asigura condiţii 
corespunzătoare de funcţionare a 
Inspecţiilor Regionale şi Judeţene, astfel 
încât să se evite aglomeraţiile, 
tratamentul nedemn şi întârzierea 
rezolvării cererilor cetăţenilor, precum şi 
condiţii de accesibilitate pentru 
persoanele cu handicap." 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
"9. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 
"Art.15. – Autoritatea, consiliile judeţene şi, 
respectiv, consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti au obligaţia de a 
asigura condiţii corespunzătoare de 
funcţionare a Inspecţiilor Regionale, astfel 
încât să se evite aglomeraţiile, tratamentul 
nedemn şi întârzierea rezolvării cererilor 
cetăţenilor, precum şi condiţii de 
accesibilitate pentru persoanele cu 
handicap." 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
S-a eliminat sintagma "şi judeţene" 
pentru corelare cu modificările 
propuse în raport. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente au fost respinse: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare Camera 

decizională 
0 1 2 3 4 
 
1 

 
(din Ordonanţa nr.14) 
 
Articolul 11, alineatul (3) 
(3) Inspecţiile vor funcţiona în 
actualele sedii ale inspectoratelor de 
stat teritoriale pentru persoanele cu 
handicap din judeţele corespunzătoare 
reşedinţei de regiune şi vor avea în 
patrimoniu toate bunurile mobile şi 
imobile ale acestora. 
 

 
Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"(3) Inspecţiile vor funcţiona în actualele sedii ale 
inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele 
cu handicap din judeţele corespunzătoare 
reşedinţei de regiune şi vor avea în patrimoniu 
toate bunurile mobile şi imobile ale acestora, iar 
pentru desfăşurarea activităţii în teritoriu, 
inspectorii judeţeni dispun de un spaţiu pentru 
birou pus la dispoziţie de către prefecturi, cu 
excepţia inspectorilor sectoarelor municipiului 
Bucureşti care îşi desfăşoară activitatea în 
sediul Inspecţiei Regionale Bucureşti." 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Se asigură cadrul logistic necesar 
desfăşurării activităţii la nivelul 
judeţului. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Inspectorii judeţeni funcţionează în 
baza unui regulament al Autorităţii 
şi nu este necesară reglementarea 
expresă a acestor prevederi în 
corpul legii. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
2 

 
5. La articolul 11, alineatul (5) va 
avea următorul cuprins: 
"(5) Inspecţiile sunt conduse de un 
Inspector Regional, numit pe bază de 
concurs de preşedintele Autorităţii. 
Inspectorul Regional are calitatea de 
ordonator terţiar de credite." 
 

 
Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"5. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
"(5) Inspecţiile sunt conduse de un Inspector Şef 
Regional, numit pe bază de concurs de 
preşedintele Autorităţii. Inspectorul Şef Regional 
are calitatea de ordonator terţiar de credite.". 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Denumire adecvată. 
 

b) Argumente pentru respingere: 
În cuprinsul dispoziţiilor legale 
privitoare la statutul şi salarizarea 
funcţionarilor publici nu se 
regăseşte funcţia publică de 
inspector regional, numai cea de 
inspector şef. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
3 

 
6. La articolul 11, după alineatul (5) 
se introduc două alineate noi, 
alin.(5)1 şi (5)2, care vor avea 
următorul cuprins: 
"(5)1 În fiecare judeţ funcţionează un 
Inspector şef care se află în subordinea 
directă a Inspectoratului Regional. 
(5)2 Inspectorii şefi sunt numiţi pe 
bază de concurs de Preşedintele 
Autorităţii." 
 

 
Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"6. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc 
două alineate noi, alin.(5)1 şi (5)2, care vor avea 
următorul cuprins: 
"(5)1 În fiecare judeţ funcţionează un Inspector 
care se află în subordinea directă a Inspectoratului 
Regional. 
(5)2 Inspectorii sunt numiţi pe bază de concurs de 
Preşedintele Autorităţii." 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Corelare cu alin.(5) de la acelaşi 
articol. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
O parte a amendamentului a fost 
admis; s-a considerat mai corect 
textul adoptat de comisie. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
4 

 
7. La articolul 11, alineatul (6) va 
avea următorul cuprins: 
"(6) Statul de funcţii, precum şi 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Inspecţiilor Regionale şi 
Judeţene se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii, cu avizul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei." 
 

 
Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"7. La articolul 11, alineatul (6) va avea următorul 
cuprins: 
"(6) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Inspecţiilor Regionale 
se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu 
avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei." 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Inspecţiile judeţene nu există. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
O parte a amendamentului a fost 
admis; s-a considerat mai corect 
textul adoptat de comisie. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
5 

 
8. La articolul 13, alineatele (7) şi (8) 
vor avea următorul cuprins: 
"(7) Comisiile se înfiinţează prin 
hotărâre a consiliilor judeţene, 
respectiv a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
au următoarea componenţă:  

 
Domnii deputaţi Cătălin Popescu şi Alexandru 
Tibulcă propun reformularea textului după cum 
urmează: 
"8. La articolul 13, alineatele (7) şi (8) vor avea 
următorul cuprins: 
"(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a 
consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale  

  
Camera 

Deputaţilor 
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 a) preşedinte, medic sau terapeut 
operaţional; 
b) vicepreşedinte, reprezentant al 
prefectului judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti; 
c) doi medici specialişti, în funcţie de 
afecţiunea care produce handicapul, 
propuşi de direcţia de sănătate publică, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 
d) un reprezentant desemnat de 
organizaţiile neguvernamentale, care 
desfăşoară activităţi de protecţie 
specială a persoanelor cu handicap. 
(8) Preşedintele Comisiei, fără a fi 
funcţionar public, face parte din 
structura de personal a serviciului 
public de asistenţă socială." 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi au 
următoarea componenţă: 
a) preşedinte, medic sau terapeut operaţional; 
b) doi medici specialişti, în funcţie de afecţiunea 
care produce handicapul, propuşi de direcţia de 
sănătate publică, respectiv a municipiului 
Bucureşti; 
c) un reprezentant desemnat de organizaţiile 
neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de 
protecţie specială a persoanelor cu handicap;  
d) un secretar, funcţionar public, din structura 
de personal a serviciului public de asistenţă 
socială. 
(8) Preşedintele Comisiei, fără a fi funcţionar 
public, face parte din structura de personal a 
serviciului public de asistenţă socială." 
 

 
 
 
a) Argumente pentru susţinere: 
Componenţa adecvată a Comisiilor. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat că structura 
Comisiilor propusă în proiect este 
mai eficientă. 

 

     
 

Proiectul de lege a fost aprobat de comisie în forma propusă în prezentul raport, cu unanimitate de voturi. 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU     Pavel TODORAN 

            
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 

 


