
 

Parlamentul României  

Camera Deputaţilor 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Doamnei Victoria Violeta Alexandru, Ministrul Muncii și Protecţiei 

Sociale 

De către: Deputat Nicolae Georgescu, Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat  

Subiectul întrebării: Lipsa fondurilor pentru salarizarea asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap 

Obiectul întrebării: 

Doamnă ministru, 

Conform art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, „Autorităţile administraţiei publice locale 

prevăzute la art. 43 alin. (2) au obligaţia: a) de a angaja și salariza asistentul personal 

al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei legi; b) de a asigura și garanta 

plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau 

reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta”. 

Apariţia pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și instituirea stării de 

urgenţă au redus drastic încasările la bugetele locale și au crescut cheltuielile. 

Primăriile comunelor din ţară nu dispun de suficienţi bani pentru a asigura 

activitatea în întregime a administraţiei publice locale. De asemenea, UAT-urile nu 

mai pot asigura plata indemnizaţiilor și salariilor asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav iar în consecinţă, vom asista la o situaţie dramatică.  

Solicit Guvernului să emită un act normativ care să prevadă fonduri pentru 

salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau să modifice 

legislaţia în vigoare, astfel încât Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale să suporte 

cheltuielile pentru persoanele asistate social.  
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Guvernul trebuie să facă o rectificare pentru primării, bugetele 

administraţiilor locale au fost reduse consistent și foarte grav. În România avem cea 

mai subfinanţată administraţie publică locală, dar cu foarte multe cerinţe și obligaţii 

de plată faţă de cetăţeni. Din aceste motive prezentate mai sus:  

1. Vreau să știu, ce măsuri veţi lua pentru a evita o situaţie dramatică?  

2. Vă solicit să-mi spuneţi ce veţi face în plus faţă de sancţiunile cu valori 

cuprinse între 500 lei și 2.000 lei aplicate UAT-urilor care nu reușesc să 

respecte drepturile persoanelor cu handicap din cauza lipsei fondurilor? 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

Cu respect, 

Deputat PSD Nicolae Georgescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




