EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
Potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului
nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările ulterioare, plata
drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual s-a efectuat de către
Asociaţia Nevăzătorilor din România până la data de 30 septembrie
2003, după care această activitate urma să fie preluată de către consiliile
judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, şi exercitată prin intermediul serviciilor publice de asistenţă
socială.
Urmare a faptului că serviciile publice de asistenţă socială nu au
reuşit să constituie în timp util baza de date necesară, s-a adoptat soluţia
prorogării termenului de la care acestea urmau să efectueze plata
drepturilor.
În acest sens, prin art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 500/2003, s-a stabilit faptul că
Asociaţia Nevăzătorilor din România va continua să efectueze plata
drepturilor până la data de 31 decembrie 2003.
Urmare a solicitărilor formulate de Asociaţia Nevăzătorilor din
România, în sensul că serviciile publice de asistenţă socială nu au
posibilitatea de a gestiona plata drepturilor cuvenite acestei categorii de
persoane, se consideră că cea mai eficientă măsură de reglementare a
acestei probleme este aceea de a acorda direcţiilor pentru dialog,
familie şi solidaritate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
competenţa efectuării plăţilor pentru persoanele cu handicap vizual,
ţinând seama de specificul obiectului de activitate al acestor instituţii,
precum şi de experienţa dobândită în evidenţa şi plata unor drepturi de
asistenţă socială.
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Emiterea documentelor de plată se va face în continuare prin
intermediul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale.
Conform legii, asociaţiile persoanelor cu handicap sprijină
persoanele cu handicap în vederea întocmirii şi prezentării la instituţiile
cu competenţe în domeniu a documentaţiei necesare acordării
drepturilor prevăzute de lege, la solicitarea acestora.
Pentru persoanele cu handicap vizual ale căror drepturi au fost
stabilite până la data de 31 decembrie 2003, serviciile publice de
asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, respectiv
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor emite noi
decizii de stabilire a drepturilor, pe care le vor transmite direcţiilor
pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti.
Serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor
judeţene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, vor încheia protocoale cu asociaţiile persoanelor cu
handicap, la cererea acestora, prin care vor preda Asociaţiilor, pe bază
de tabel, operaţiile de distribuţie a biletelor de transport.
Asociaţiile persoanelor cu handicap prevăzute la alin. (4) vor
primi, conform protocolului, tabelele nominale cu persoanele cu
handicap care beneficiază de transport cu tren de persoane, cu autobuze
pentru transport interurban sau, după caz, cu nave de transport fluvial,
cât şi biletele corespunzătoare pentru a le distribui.
La sfârşitul fiecărei luni, asociaţiile persoanelor cu handicap
prevăzute la alin. (4) vor restitui serviciilor publice de asistenţă socială
tabelele nominale cu semnătura, datele de identitate şi codul numeric
personal ale beneficiarilor de bilete din luna respectivă.
Biletele nedistribuite se restituie la serviciile publice de asistenţă
socială până la finele anului în curs.
Serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor
judeţene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, vor încheia protocoale cu asociaţiile persoanelor cu
handicap, la cererea acestora, prin care vor preda asociaţiilor, pe bază
de tabel, operaţiile de distribuire către membrii acestora, a adeverinţelor
pentru acordarea facilităţilor prevăzute de lege privind scutirea de la
plata abonamentelor la curentul electric, radio-tv şi telefonic.
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Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap.

