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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
ROMANIA

\i.€.lma.<^Â2Q.2/.

Ziua,

Bucureşti, 6 aprilie 2021
Nr.137,138,139
Doamnă Preşedinte,
Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi
adoptării, potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, următoarele propuneri
legislative:
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.5
din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 (BPI13 7/2021)
iniţiatori:
domnii
deputaţi
Orban
Ludovic,
Ştirbu
Gigel-Sorinel,
Grupul parlamentar P.N.L.;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia
României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
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1 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006
privind
protecţia
şi
promovarea
drepturilor
persoanelor
cu
handicap
(BPI 138/2021)

I,

- iniţiatori: doamnele deputat Hangan Pollyanna-Hanellore, Ozmen Oana-Marciana,
Rizea Cristina Camelia, Stoica Diana, Neagu Denisa-Elena, Buzoianu Diana-Anda,
domnii deputaţi Panait Radu, Lazăr lon-Marian, Gheba Daniel-Sorin, Prunean Alin-Costel,
Lorincz Ştefan-Iulian, Blaga Daniel-Codruţ, Havârneanu Filip, Todosiu Beniamin,
Cristian Brian, Pop Rareş Tudor, Bulai Iulian, Băltăreţu Viorel, Apostol Alin-Gabriel, Fălcoi
Nicu, Miruţă Radu-Dinel, Ţeniţă Dragoş-Cătălin, Giurgiu Adrian, Ungureanu EmanuelDumitru, Botez Mihai-Cătălin, Miftode Marius-Andrei, Dehelean Silviu, domnii senatori Zob
Alexandru-Robert, Mihail Radu-Mihai, Pălărie Ştefan, Grupurile parlamentare U.S.R. PLUS;
-prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a U-a şi art.73 alin.(3)
lit.p) din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/2018
privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale
(BPI139/2021)
'■

- iniţiatori: doamna dkputat Csep Eva-Andrea, domnii deputaţi Bende Săndor, Benedek
Zacharie, Seres Denes, Kdnczei Csaba, Miklos Zoltân, Kelemen Attila, Szabo Odon, Lăszlo
Attila, Gâl Kăroly, Farago' Petru, Ladănyi Lâszlo-Zsolt, Kolcsâr Anquetil-Kăroly, Csoma
Botond, doamna senator Kovâcs Irina Elisabeta, domnul senator Novâk Csaba-Zoltăn,
Grupurile parlamentare U.D.M.R., doamnele deputat Cătăuţă Ana-Maria, Intotero NataliaElena, Dumitrescu Raluca Giorgiana, domnii deputaţi Toma Eie, Mărgărit Mitică-Marius,
Gîdei Laurenţiu-Viorel, Muşoiu Ştefan, Grupul parlamentar P.S.D., domnul deputat
Andronache Gabriel, domnul senator Bumb Sorin-Ioan, Grupurile parlamentare P.N.L.,
‘ prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia
României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
I

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor care, în şedinţa din data de 6 aprilie 2021, a stabilit că domeniul reglementat
de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor, Senatul fiind prima
Cameră sesizată.

Cu stimă.
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PREŞEDINTELE
CAME

Ludovic ORBAN
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Doamnei Anca Dana Dl^GU
PREŞEDINTELE SENATULUI

I ttro: i.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
INTRARE
Nr.,.

Luna

Utii

Către

dte

Biroul Permanent al Senatului

os-io?,/

»

în temeiul art. 74, alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 din Regulamentul

Senatului, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare Legea pentra modificarea şi completarea
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
1.

■

tf.

Iniţiatori:
Radu Panait

Alexandra Robert Zob

Deputat HSR PLUS

Senator USR PLUS

f-

EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
Lege
privind modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
j drepturilor persoanelor cu handicap
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea Legea nr. fl48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
situaţiei
cu handicap este actul normativ cadru care reglementează acest domeniu.
actuale
Prin art. 85 din Legea nr. 448/2006 se stabileşte cine face încadrarea în grad
de handicap a copiilor şi adulţilor, componenţa nominală a Comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cine asigură activitatea de
secretariat a comisiilor de evaluare, precum şi aprobarea Criteriilor
medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de
handicap prin ordin comun al ministmlui muncii şi justiţiei sociale şi a
ministrului sănătăţii.
în alineatul (l'^l) al articolului 87 al Legii 448/2006, se atestă posibilitatea
acordării de către comisia de evaluare a unui termen permanent de
valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap. Potrivit acestui
articol, „pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat
deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi
care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili
un termen permanent de valabilitate a certificatuluifără a fi necesară
prezentarea acestora la reevaluările periodice." Mai mult decât atât, a fost
emis ordinul comun al minsitrvlui muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului
sănătăţii nr. 741/577/2019 din 9 aprilie 2019privind modificarea şi
completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii
de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007pentru
aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte
încadrarea în grad de handicap. Ordinul stabileşte ca permanent termenul
de valabilitate a certificatului pentru persoanele cu handicap a căror
afecţiune a generat amputarea membrelor.
Cu toate acestea, situaţiile semnalate în practică relevă faptul că comisia de
evaluare nu aplică întotdeaima şi în mod unitar prevederile legale, rezultând
situaţii absurde în care persoane cu handicap cu membre amputate sunt
obligate să se prezinte cu o anumită periodicitate la comisie, chiar dacă este
evident fcaracterul ireversibil ale afecţiunii lor, şi chiar dacă au fost emise
actele normative menţionate mai sus. Astfel de situaţii au fost semnalate
periodic în presa naţională. De prea puţine ori, persoanele cu handicap au
cunoştiiiţă de prevederile legale şi pot argumenta în faţa comisiei de
evaluare, bazându-se pe buna credinţă a membrilor comisiei în aplicarea
j
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2. Schimbări
preconizate
3. Alte
informaţii

legii.
Considerăm că legea trebuie să fie clară şi să nu lase loc interpretărilor
ambigue, ca atare prezentul proiect de lege îşi propune să clarifice acest
aspect.
Propunerea legislativă are în vedere modificarea alineatului (1^1) al
articolului 87 din Legea m. 448/2006, în vederea clarificării obligaţiilor
comisiei de evaluare.
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ
1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra mediului de afaceri
2. Impactul asupra sarcinilor
administrative.
a) Se va cuantifica impactul net al
sarcinilor administrative, evidenţiindu-se
atât costurile administrative generate de
noul act normativ sau de modificarea
legislativă, cât şi de costurile
administrative eliminate. Simplificarea
procedurilor administrative
2.2. .Impactul asupra întreprinderilor
mici şi mijlocii.
a) Se va prezenta rezultatul cu privire la
aplicarea testului întreprinderilor mici şi
mijlocii, precum şi avizul obţinut în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare,
de la Grupul pentru evaluarea impactului
economic al actelor normative asupra
întreprinderilor mici şi mijlocii, anterior
transmiterii actului spre avizare pe
circuitul interministerial.
Se va indica procentul pe care îl deţin
întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul
afectat de măsura legislativă, precum şi
impactul acesteia asupra activităţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii din
domeniul respectiv.
3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest,
subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Adoptarea şi punerea în aplicare a legii va

;

2. Schimbări
preconizate
3. Alte
informaţii

legii.
Considerăm că legea trebuie să fie clară şi să nu lase loc interpretărilor
ambigue, îca atare prezentul proiect de lege îşi propune să clarifice acest
aspect.
Propunerea legislativă are în vedere modificarea alineatului (l'^l) al
articolului 87 din Legea nr. 448/2006, în vederea clarificării obligaţiilor
comisiei de evaluare.
Nu este cazul.
i
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Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al prezentului act normativ
1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra mediului de afaceri
2. Impactul asupra sarcinilor
administrative.
!
a) Se va cuantifica impactul net al
sarcinilor administrative, evidenţiindu-se
atât costurile administrative generate de
noul act normativ sau de^ modificarea
legislativă, cât şi de costurile
administrative eliminate. Simplificarea
procedurilor administrative
2.2. .Impactul asupra întreprinderilor
mici şi mijlocii.
i
a) Se va prezenta rezultatul cu privire la
aplicarea testului întreprinderilor mici şi
mijlocii, precum şi avizul obţinut în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare,
de la Grupul pentru evaluarea impactului
economic al actelor normative asupra
întreprinderilor mici şi mijlocii, anterior
transmiterii actului spre avizare pe
circuitul interministerial.
Se va indica procentul pe care îl deţin
întreprinderile mici şi ihijlocii în cadrul
afectat de măsura legislativă, precum şi
impactul acesteia asupra activităţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii din
domeniul respectiv. ;
3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

Adoptarea şi punerea în aplicare a legii va

(

avea ca rezultat simplificarea procedurilor de
obţinere a certificatului de handicap de către
persoanele cu memebre amputate, având ca
efect confortul lor fizic şi psihiv, eliminânduse obligaţia prezentării lor periodice la
comisia de evaluare.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Nu este cazul.

4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

Secţiunea a 4-a
Impactulfinanciar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori
1
l.Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minns, 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) bimuri 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
b) bugete locale______

•. '

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5

6

Media
pe 5 ani
7

:

I

4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare |
5. Propuneri pentru a |
compensa scăderea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea:
modificărilor
|
veniturilor şi/sau
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
I

Prezentul proiect de lege nu presupxme impact financiar.
Secţiunea a S-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Masuri normative necesare pentrn
aplicarea prevederilor prezentului act
normativ:
a) acte normative în vigo^e ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a prezentului act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii.[
l.l.Compatibilitatea prezentului act
normativ cu legislaţia in domeniul
achiziţiilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de
modificare şi completare a cadrului
normativ în domeniul achiziţiilor
publice, prevederi derogatorii.
b) norme cu impact la nivel
operaţional/tehnic-sisteme electronice
utilizate în desfăşurarea procedurilor
de achiziţie pubUcă, unităţi centralizate
de achiziţii publice, structura
organizatorică internă a autorităţilor
contractante
2. Conformitatea prezentului act
normativ cu legislaţia comunitară in
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comnnitare. ;
3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau

a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a prezentului act
normativ:
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la

4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa scăderea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii

Prezentul proiect de lege nu presupxine impact financiar.
Secţiunea a S-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Masuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentului act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a prezentului act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi .
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii.
l.l.Compatibilitatea prezentului act
normativ cu legislaţia in domeniul
achiziţiilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de
modificare şi completare a cadrului
normativ în domeniul achiziţiilor
publice, prevederi derogatorii.
b) norme cu impact la nivel
operaţional/tehnic-sisteme electronice
utilizate în desfăşurarea procedurilor
de achiziţie publică, unităţi centralizate
de achiziţii publice, structura
organizatorică internă a autorităţilor
contractante
2. Conformitatea prezentului act
normativ cu legislaţia comunitară in
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare.
3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau

a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a prezentului act
normativ;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap

.O

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la

►r

**

documente internaţionale
din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

acest subiect.
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informaţii privind prociesul de
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii
organizaţiUor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este
legată de obiectul prezentului act
normativ
3. Consultările organizate eu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care prezentul act
normativ are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, in condiţiile
Hotărârii de Guvern nr. S21/2005
privind procedura de consultare a
structurOor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
4. Consultările desfăşurate în cadrul
subiect.
consiliilor interministeriale, in
conformitate cu prevedefOe Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea eonsiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare al
Ţării
i
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei '
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
Şi implementarea prezentului act normativ

I

1. Informarea societăţii civile cu privire
Ia necesitatea elaborării prezentului act
normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării prezentului act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

I
I

1. Măsuri de punere în aplicare a
prezentului act normativ de către
autorităţUe administraţiei publice
centrale şi/ sau locale - înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul.

Nu au fost identificate.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de lege privind modificarea şi
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.
I

!
I
I

;
;

I

1

!

i

!

l. Informarea societăţii civile cu privire
la necesitatea elaborării prezentului act
normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării prezentului act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare
1. Măsuri de punere în aplicare a
prezentului act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi/ sau locale - înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul.
(

Nu au fost identificate.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de lege privind modificarea şi
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

1

;

Iniţiatori;

Radu Panait
Alexandru Robert Zob

Tabel cu semnatarii

Propunerii de modificare şi completare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Nr.
crt.

Nume şi prenume Calitatea
parlamentară

Grup

Semnătura

2,.
Os^
f

i^L/kyf

c.
%

hAiĂ'^L

?LO<h>

>>g9c;TAT-

w fit,t

Cj'iâP/ix
cne.
\)^a 9ixj5>
USig- feus

p^Oiyh^r

Z-

i

'bepurA-T

y(0.

^ ^A

Ka.
/Q

Pej>o^dS

Ib

Ti
ly-

fltîtA CRhrripifir

\%

f.jiuJVJuţ/)' todlM-

ki
2o

y

Alic
(pol^h

USQ Puss
C/-i^ fcUi
(y£/^âK

Qmdodtr
0}i»i

ySFuTHH-

Uhfito^

6JJJt6,iO /iCK'^y^ d^^OTA'^
U)tf'Lj)

v>nFA^uŢr.\

2Jl

Mnuiox
ht FT^
ArtJtf^i

bp:/t/ 7/yr
^puTAT

us/i - Pluş
CSK PLU5

!
!

!
i

yr^^o-^S J V^(j>^7)fc" l)i>
.fA i-

lA

nj>

J

^007/ 9
"Y 0'^'^°
^ ^

I

i

^03d

WT

>«10^3^

¥S0-trîi/fV3^ 0<i)l2J9p<

'SOrv^'2::^

WWi jpoyn^ap

!
i
I

*

i.

I

Iniţiatori:
Radu Panait
f

Alexandru Robert Zob

i

Tabel cu semnatarii

Propunerii de modificare şi completare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor ctt handicap
r

Nr.
crt

Nume şi prenume Calitatea

Grup

Semnătura

parlamentai^
silviu Dehelean

Deputat

USR PLUS
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*

f
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PROIECT

<

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor

Senat

f

LEGE
I

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

t

Articol unic. - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cii
handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 3 ianuarie 2008, cu

*

,

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: “
V

1. La articolul 87, alineatul l''l se modifică şi va avea umătorul cuprins:
”Art. 87 - (l^'l) Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe..
fimcţionale şi/sau structural-anatomice într-im stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe

(

de recuperare. Comisia de evaluare este obligată să acorde un termen permanent de
*

valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.”.
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