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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

 
Secţiunea 1 

Titlul proiect act normativ  
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situaţiei actuale 

Sistemul naţional de protecţie a persoanelor cu handicap din România este reglementat de 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum 

şi Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, 

integrarea şi incluziunea socială persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013. 

În momentul de faţă, reglementarea acestui sistem conţine o serie de lacune legislative care 

se impun a fi remediate în regim de urgenţă pentru a nu afecta în vreun fel drepturile persoanelor 

cu handicap.  

Totodată, sunt de menţionat inclusiv inadvertenţele existente în prezent, la nivel conceptual, 

între definiţiile privind persoanele cu handicap, reglementate diferit în Legea nr. 448/2006 şi  HG 

nr. 1175/2005, ceea ce conduce la confuzii în evaluarea şi încadrarea unei persoane în grad de 

handicap.  

De asemenea, în prezent, Legea nr.448/2006 prevede, pe lângă drepturi,  o serie de obligaţii 

pe care persoanele cu handicap trebuie să le îndeplinească, fără însă a fi reglementate şi 

sancţiunile aferente încălcării lor. De altfel, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la nivelul cărora funcţionează 

organismele specializate în evaluarea şi încadrarea în grade de handicap şi care, totodată,  acordă 

măsurile de protecţie a persoanelor cu handicap, semnalează un număr ridicat de persoane din  

categoria menţionată care nu-şi respectă obligaţiile ce le revin conform legii. 

Prin OUG nr.68/2010 privind  unele măsuri de reorganizare a MMFPS şi a activităţii 

instituţiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa, a fost abrogată Ordonanţa 

Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Handicap, creându-se astfel un vid legislativ referitor la reglementarea 

componenţei comisiilor de evaluare judeţene a persoanelor cu handicap, precum şi a activităţii şi 
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componenţei Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, comisie cu rol de 

soluţionare a contestaţiilor privind certificatele de încadrare în grad de handicap, eliberate de 

comisiile de evaluare judeţene.  

De asemenea, legislaţia în vigoare nu reglementează situaţiile de suspendare a acordării 

drepturilor sociale şi nici sancţiunile aplicabile în condiţiile în care certificatele de încadrare în 

grad de handicap au fost acordate sau obţinute prin eludarea legii. Astfel,  în ultima perioadă de 

timp au fost semnalate numeroase nereguli privitoare la modul de dobândire a certificatelor de 

încadrare în grad de handicap şi a condiţiilor în care acestea au fost eliberate, ceea ce a impus 

demararea unor acţiuni de verificare a dosarelor aflate în evidenţă.  

Având în vedere, pe de o parte, impactul financiar considerabil asupra bugetului de stat , 

urmare acordării nelegale a unor drepturi de asistenţă socială, iar pe de altă parte necesitatea 

asigurării unui cadru legal coerent şi unitar care să asigure acordarea măsurilor de protecţie 

socială persoanelor aflate în nevoie reală, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act 

normativ prin care se reglementează atât sistemul instituţional de evaluare a persoanelor cu 

handicap, cât şi obligaţiile benficiarilor măsurilor de protecţie şi sancţiunile acordate în cazul 

nerespectării acestora.  

Reglementările menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară 

deoarece, în lipsa acestora, există riscul  afectării majore a procesului de evaluare şi stabilire a 

drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

2.Schimbări preconizate 

Prin modificările propuse se va realiza unitatea la nivel conceptual a definiţiei persoanei cu 

handicap, potrivit reglementărilor Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea 

socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1175/2005 cât şi a convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este parte. Prin 

definiţia preluată din Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005, se accentuează importanţa pe care o 

are mediul în relaţia dintre persoana cu deficienţe şi barierele care îi împiedică accesul cu şanse 

egale la serviciile comunitare, astfel încât nevoile persoanelor cu handicap să fie reflectate 

corespunzător în toate politicile şi programele de dezvoltare naţionale, mai ales în cele referitoare 

la: locuinţă şi transport, acces adecvat la mediul fizic şi informaţional, educaţie, orientare, 

formare şi reconversie profesională, inclusiv a personalului implicat în procesul de proiectare, 

implementare, monitorizare şi evaluare a activităţilor referitoare la persoanele cu handicap, 

ocupare şi angajare în muncă, acces la cultură, turism şi petrecere a timpului liber etc. 

De asemenea, prezentul proiect de act normativ stabileşte o serie de obligaţii pentru 

persoana cu handicap, care să faciliteze remedierea deficienţelor funcţionale şi să contribuie la 



 3  

integrarea socială şi în muncă a acesteia. În acest context, pentru atingerea scopurilor menţionte, 

în caz de neîndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap, trebuie reglementat şi un set de 

sancţiuni.   

Totodată, este necesară şi stabilirea unor măsuri cu caracter administrativ de natură să 

asigure funcţionarea în mod operativ şi efectiv a organismelor care realizează încadrarea în grad 

de handicap, în acest sens proiectul de act normativ stabilind, atât componenţa comisiilor de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cât 

şi cea a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor cu handicap, alături de atribuţii specifice şi 

absolut necesare derulării unei activităţi eficiente. Aceste reglementări creează cadrul legal 

necesar respectării drepturilor persoanelor cu handicap. 

Astfel, prin prezentul proiect de act normativ se instituie : 

 reglementarea procesului de reevaluare a persoanelor cu handicap ca urmare a 

recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma acţiunilor de control efectuate 

în baza ordinelor ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale; 

 extinderea sferei de competenţă a Comisiei superioare, prin diversificarea atribuţiilor, mai 

ales pe segmentul reevaluării persoanelor cu handicap, ca urmare a recomandărilor 

cuprinse în documentele întocmite ca urmare a unor acţiuni de control ;  

 introducerea acţiunii de suspendare a dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii 

sociale în bani , până la încheierea procesului de reevaluare, ca urmare a recomandărilor 

cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control; 

 anularea încadrării în grad şi tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap, dacă în 

urma reevaluării nu se menţine încadrarea în grad de handicap; 

 introducerea de sancţiuni în cazurile în care certificatele de încadrare în grad de handicap 

au fost acordate nejustificat. 

 

Reglementările menţionate vor contribui la scăderea presiunii asupra sistemului de protecţie a 

persoanelor cu handicap, la descurajarea unor atitudini bazate pe fals şi corupţie, la centrarea 

bugetului alocat prestaţiilor sociale pe persoanele aflate efectiv în nevoie, precum şi, implicit, vor 

determina diminuarea efortului financiar suportat de la bugetul de stat pentru această categorie de 

persoane. 

3. Alte informaţii 
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
1. Impact macroeconomic 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.  
11 Impact asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat   
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.  
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
3. Impact social 
Proiectul de act normativ va acoperi lacunele legislative ale sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap şi va menţine în sistem doar acele persoane care se încadrează în normele legale care 
reglementează acestă categorie vulnerabilă a societăţii. 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informaţii 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 
Indicatori Anul curent Următorii patru ani M

e
di
a 
p
e 
ci
n
ci 
a
ni  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i. contribuţii de asigurări 

 
 
 

     

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat 

 
 
1.800 

 
 
5.400 

 
 
5.400 

 
 
5.400 

 
 
5.400 
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b) bugete locale  
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Pentru asigurarea cheltuielilor pentru procesul de 
reevaluare a persoanelor cu handicap: 
Total cheltuieli lunar  9.510 lei/Județ 
Diurnă: 5 persoane X 13 lei/zi X 4 zile = 260 lei 
Cazare: 5 persoane X 150 lei/noapte X 3 nopți = 2.250 lei 
Transport: 5 persoane X 600 lei = 3.000 lei 
Indemnizație: 5 persoane X 200 lei X 4 zile = 4.000 lei 
Cuantum indemnizatie: 10% din salariul brut consilier 
superior în M.M.F.P.S. 200 lei 
 
Total cheltuieli lunare = 9.510 lei X 47 = 446.970 lei 
Total cheltuieli/an : 446.970 lei X 12 = 5,4 milioane lei 

7. Alte informaţii În anul 2010 cheltuiala va fi de 1,8 milioane lei pentru cele 
4 luni în care se estimează că vor avea loc reevaluări 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:                                                             
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act normativ;  
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap                            
b) acte normative ce urmează a fi elaborate  în vederea implementării noilor dispozitii:   

 ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea procedurii 
de suspendare şi de încetare a suspendării dreptului de asistenţă socială sub formă de 
prestaţii sociale 

 ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind componenţa 
nominală a Comisiei superioare.  

 ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului 
sănătăţii pentru suplimentarea numărului membrilor Comisiei superioare.  

 ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare, precum și pentru 
stabilirea modelelelor de decizii emise de aceasta.   

 ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului 
sănătăţii pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialiştilor din domeniul 
medical şi din domeniul asistenţă socială. 

 ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului 
sănătăţii pentru aprobarea Listei naţionale de specialişti din domeniul medical şi din 
domeniul asistenţă socială.   

 ordin pentru stabilirea modalităţii de plată a cheltuielilor în procesul de reevaluare. 
 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare                          
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare   
 Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                     
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                                                                  
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5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
 Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                                                                  
6. Alte informaţii 
 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  
Actul normativ prezentat a fost elaborat cu consultarea Consiliului de analiză a problemelor 
persoanelor cu handicap, structură cu rol consultativ, înfiinţat în baza art. 92 din Legea nr. 
448/2006.  
 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului 
în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Organizaţiile neguvernamentale care au participat la dezbaterile ce au avut loc pe marginea 
elaborării proiectului de act normativ au o activitatea recunoscută în domeniul protecţiei 
persoanelor cu handicap.  
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 
Au avut loc consultări cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea stabilirii nevoilor de 
servicii sociale în teritoriu.  
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
Nu e cazul.  
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social: urmează a fi transmis după avizare 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ 
6. Alte informaţii 
 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Menţionăm că au fost urmate procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
3. Alte informaţii 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
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1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
2. Alte informaţii 

 
Având în vedere cele menționate, supunem avizării prezentul proiect de act normativ pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap.  

 
 

Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
 

Mihai Constantin ŞEITAN 
 
 
   

AVIZAT 
 
 
 

Ministrul Finanţelor Publice 
 

Ministrul Administraţiei şi Internelor 
 

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU 
 
 

 

Vasile BLAGA 

Ministrul Sănătăţii 
 

Attila CSEKE  

Ministrul Justiţiei 
 

Cătălin Marian PREDOIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretar de Stat : 
 
Nicolae IVĂȘCHESCU 
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Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
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DIRECTOR GENERAL 

Direcția Generală Asistență Socială 
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Eduard CORJESCU 

DIRECTOR 
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DIRECTOR  
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Adriana NEDU 

DIRECTOR 
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