
 
 

1 
 

Nr. 48/01.02.2022 
 
 
 
Către,  
              Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 
 
 
 

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 417/27.01.2022 prin care ați transmis spre consultare propunerea legislativă 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
precum și a altor acte normative, vă transmitem propunerile/obsațiile instituției noastre după cum urmează:  
               

Nr. 
crt.  

Forma prevăzută în propunerea legislativă  Forma propusă de către DGASPC Harghita   

1. 4. La articolul 3, dupa litera m) se introduce o noua 
litera, lit. m’), cu urmatorul cuprins: 
„m') finantarea centrata pe nevoile beneficiarului in 
asigurarea serviciilor si prestatiilor sociale, 
indiferent de locul unde se afla acesta;” 

4. La articolul 3, dupa litera m) se introduce o 
noua litera, lit. m’), cu urmatorul cuprins: 
„m') finantarea centrata pe nevoile beneficiarului in 
asigurarea serviciilor si prestatiilor sociale, 
indiferent de locul din țară unde se afla acesta;” 

Conform textului propus 
se poate presupune că 
indiferent dacă 
beneficiarul se află în țară 
sau străinătate beneficiază 
de finanțare   

2.  5. Articolul 5 se modifica și va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 5.- 
7. asistent personal profesionist - persoana fizica 
atestata care asigura la domiciliul adultului cu 
dizabilitate grava sau accentuata ori la domiciliul 
sau, ingrijirea și protectia adultului cu dizabilitate 
grava sau accentuata, aflat in conditiile prevazute 
de lege; 

5. Articolul 5 se modifica și va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 5.- 
7. asistent personal profesionist - persoana fizica 
atestata care asigura la domiciliul său, ingrijirea și 
protectia adultului cu dizabilitate grava sau 
accentuata, aflat in conditiile prevazute de lege; 
 

APP este atestat pentru a-
și desfășura activitatea la 
domiciliul său 

3 12. buget de subzistenta - prestațe sociala 
acordata persoanei cu dizabilitați care nu 
realizeaza venituri, care nu poate beneflcia de 

 Obs. Cine acordă acest 
buget ?  
Atât timp cât există venit 
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pensie pentru limita de varsta si de 
nici de pensie de invaliditate, si care este lipsita de 
capacitate de munca; 

minim garantat 
considerăm că nu este 
nevoie de introducerea 
acestui buget de 
subzistență 

4.  5. Articolul 5 se modifica și va avea urmatorul 
cuprins: 
Art. 5 pct. 14.  
centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane 
adulte cu dizabilitați – serviciul social public sau 
privat care cuprinde un ansamblu de activitali, cu 
preponderență de abilitare și reabilitare, realizate 
pentru a raspunde nevoilor individuate specific ale 
persoanelor adulte cu dizabilitați, in vederea 
dezvoltarii potențialului personal, cu maximum 30 
de beneficiari; 

5. Articolul 5 se modifica și va avea urmatorul 
cuprins: 
Art. 5 pct. 14.  
centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane 
adulte cu dizabilitați – serviciul social public sau 
privat de tip rezidențial care asigură găzduire, 
activitați, cu preponderență de abilitare și 
reabilitare, realizate pentru a raspunde nevoilor 
individuate specific ale persoanelor adulte cu 
dizabilitați, in vederea dezvoltarii potențialului 
personal, cu maximum 50 de beneficiari; 

 

5.  Art. 5 pct. 15.  
centrul de ingrijire și asistența pentru persoane 
adulte cu dizabilitati – serviciul social public sau 
privat care cuprinde un ansamblu de activitati 
realizate pentru a raspunde nevoilor individuate 
specifice ale persoanelor adulte cu dizabilitati, in 
vederea mentinerii/dezvoltarii potentialului 
personal, cu maximum 30 de beneficiari; 

Art. 5 pct. 15.  
centrul de ingrijire și asistența pentru persoane 
adulte cu dizabilitati – serviciul social public sau 
privat de tip rezidențial care asigură găzduire, un 
ansamblu de activitati realizate pentru a raspunde 
nevoilor individuate specifice ale persoanelor 
adulte cu dizabilitati, in vederea 
mentinerii/dezvoltarii potentialului personal, cu 
maximum 50 de beneficiari; 

 

6. 17. centrul pentru viața independenta pentru 
persoane adulte cu dizabilitati - 
serviciul social public sau privat care cuprinde un 
ansamblu de activitati, cu 
preponderenta de dezvoltare a deprinderilor de 
viata independenta, realizate pentru 
a raspunde nevoilor individuate specifice ale 
persoanelor adulte cu dizabilitati, in 
vederea dezvoltarii potentialului personal si 

17. centrul pentru viața independenta pentru 
persoane adulte cu dizabilitati - 
serviciul social public sau privat de tip rezidențial, 
care asigură găzduire activitati, cu preponderenta 
de dezvoltare a deprinderilor de viata 
independenta, realizate pentru a raspunde nevoilor 
individuate specifice ale persoanelor adulte cu 
dizabilitati, in vederea dezvoltarii potentialului 
personal si integrarii in comunitate. 

 



 
 

3 
 

integrarii in comunitate. 

7. 18. centrul respiro - serviciul social, public sau 
privat, destinat gazduirii temporare, in regim de 
urgenta, a persoanelor cu dizabilitati, copii sau 
adulti, in situatiile in care asistentul personal, 
asistentul personal profesionist sau persoanele care 
le ingrijesc sau asista nu iși pot indeplini obligatiile 
contractuale/legale; 

18. centrul respiro - serviciul social, public sau 
privat, destinat gazduirii temporare, in regim de 
urgentă, pe o perioadă de maximum 30 de zile a 
persoanelor cu dizabilitati, copii sau adulti, in 
situatiile in care asistentul personal, asistentul 
personal profesionist sau persoanele care le 
ingrijesc sau asista nu iși pot indeplini obligatiile 
contractuale/legale; 

 

8. 28. indemnizape lunara - prestația sociala lunara 
reprezentand sume de bani acordate 
persoanelor cu dizabilitați de natura sa faciliteze 
egalizarea de șanse, asigurarea unei 
vieți autonome și favorizarea incluziunii lor sociale; 

 Obs. Nu este clar la care 
îndemnizație se face 
referire: la îndemnizația de 
insoțitor sau la 
indemnizația în baza 
handicapului 

9. 34. masuri de protecție - masuri stabilite de comisia 
de evaluate complexa a persoanelor 
cu dizabilitati, de tip: asistent personal, asistent 
personal profesionist, servicii sociale la 
domiciliu, echipe mobile sau locuinte protejate, 
centre de zi, centre respiro, centre 
pentru viata independentă pentru persoane adulte 
cu dizabilitați, centre de abilitare 
si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati, 
centre de ingrijire si asistenta 
pentru persoane adulte cu dizabilitati; 

34. masuri de protecție - masuri stabilite de comisia 
de evaluate complexa a persoanelor cu dizabilitati, 
pentru persoane adulte cu dizabilități de tip: 
asistent personal, asistent personal profesionist, 
servicii sociale la domiciliu, echipe mobile sau 
locuinte protejate, centre de zi, centre respiro, 
centre pentru viata independentă pentru persoane 
adulte cu dizabilitați, centre de abilitare si 
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati, 
centre de ingrijire si asistenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitati; 

 

10. 6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 6.- Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de 
drepturi la: 
i) evaluare si reevaluare prin examinarea la 
domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre 
serviciul de evaluare complexa si membrii comisiei 
de evaluare, la un interval de 

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 6.- Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de 
drepturi la: 
 i) evaluare si reevaluare prin examinarea la 
domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre 
serviciul de evaluare complexa si membrii comisiei 
de evaluare, ori de cate ori este necesar.” 
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2 ani si ori de cate ori este necesar.” 

11. 16. La articolul 24, alineatele (2) si (4) se modifica 
si vor avea urmatorul cuprins: 
„(2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) și 
urmatoarele persoane: 
a) insofitorii persoanelor cu dizabilitate grava, 
numai in prezența acestora; 
b) persoana care insoteste copilul cu dizabilitate 
grava, numai in prezenta acestuia. 
c) asistenții personali ai persoanelor cu dizabilitate 
grava. 

16. La articolul 24, alineatele (2) si (4) se modifica 
si vor avea urmatorul cuprins: 
„(2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) și 
urmatoarele persoane: 
a) insofitorii persoanelor cu dizabilitate grava, 
numai in prezența acestora; 
b) persoana care insoteste copilul cu dizabilitate 
grava, numai in prezenta acestuia. 
c) asistenții personali ai persoanelor cu dizabilitate 
grava. 
d) asistenții personali profesioniști ai persoanelor 
cu dizabilitate gravă  

Obs. APP au fost omiși 

12. „Art. 27. - (1) Persoanele adulte cu dizabilitate 
grava sau accentuata, reprezentantii legali ai 
acestora, precum si reprezentantii legali ai copiilor 
cu dizabilitate grava sau accentuata, pot beneficia 
de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de 
stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii 
pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati la 
bugetele direcdilor generale de asistenta sociala si 
protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui 
contract privind angajamentul de plata a dobanzii 
pentru achizitionarea unui autovehicul și pentru 
adaptarea unei locuinte conform nevoilor 
individuate de acces, cu conditia ca valoarea 
creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar 
retumarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In 
cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special 
pentru transportul 
persoanelor care utilizeaza scaunul rulant, valoarea 
creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada 
de rambursare fiind de 15 ani. 

Art. 27. - (1) Persoanele adulte cu dizabilitate grava 
sau accentuata, copiii cu dizabilitate grava sau 
accentuata, pot beneficia de credit a carui dobanda 
se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la 
bugetul Autoritatii pentru Protectia Persoanelor 
cu Dizabilitati la bugetele direcdilor generale de 
asistenta sociala si protectia copilului judetene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, in baza unui contract privind 
angajamentul de plata a dobanzii pentru 
achizitionarea unui autovehicul și pentru adaptarea 
unei locuinte conform nevoilor individuate de 
acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu 
depaseasca 10.000 de euro, iar retumarea 
creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul 
achizitionarii de autovehicule adaptate special 
pentru transportul 
persoanelor care utilizeaza scaunul rulant, 
valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, 
perioada de rambursare fiind de 15 ani. 
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13. Art.27 pct. 3 Persoanele care au contractat un 
credit în condițiile prevăzute la alin. (1) si (2) și 
cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat 
încadrarea în gradul de dizabilitate grav 
beneficiază în continuare de aceleași condiții de 
rambursare pană la achitarea creditului. 

Art.27 pct. 3 Persoanele care au contractat un 
credit în condițiile prevăzute la alin. (1) si (2) și 
cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat 
încadrarea în gradul de dizabilitate   grav 
beneficiază în continuare de aceleași condiții de 
rambursare pană la achitarea creditului. 

 

14. 19. Articolul 30 se modiflca si si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 30 - (1) In vederea asigurarii corelarii serviciilor 
din sistemul de protectie a copilului cu dizabilitati 
cu serviciile din sistemul de protectie a persoanelor 
adulte cu dizabilitati, autoritatile responsabile ale 
administratiei publice, prin directiile generale de 
asistenta sociala si protectia copilului judetene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, au urmatoarele 
obligatii: 
a) sa infiinteze pana la data de 31.12.2022, sa 
finanteze si sa actualizeze lunar, la nivelul liecarui 
judet, respectiv sector al municipiului Bucuresti, 
un Registru electronic de evidenta a copiilor cu 
dizabilitati, beneficiari ai serviciilor din sistemului 
de protectie a copilului cu dizabilitati; 
b) sa planifice sa asigure tranzitia tanarului cu 
dizabilitati din sistemul de protectie a copilului in 
sistemul de protectie a persoanei adulte cu 
dizabilitati, in baza nevoilor individuate identificate 
ale acestuia; 
c) sa creeze un plan de urmarire a evolutiei 
copilului cu dizabilitati, beneflciar al serviciilor din 
sistemul de protectie a copilului cu dizabilitati, 
incepand cu implinirea varstei de 14 ani; 
 
 

19. Articolul 30 se modiflca si si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 30 - (1) In vederea asigurarii corelarii 
serviciilor din sistemul de protectie a copilului cu 
dizabilitati cu serviciile din sistemul de protectie a 
persoanelor adulte cu dizabilitati, autoritatile 
responsabile ale administratiei publice, prin 
directiile generale de asistenta sociala si protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, au urmatoarele 
obligatii: 
a) sa introducă pana la data de 31.12.2022 și 
ulterior sa actualizeze lunar Registrul electronic de 
evidenta a copiilor cu dizabilitati, beneficiari ai 
serviciilor din sistemului de protectie a copilului cu 
dizabilitati, ANPD fiind instituția care va asigura 
finanțarea și înființarea acestui Registru  
b) sa planifice sa asigure tranzitia tanarului cu 
dizabilitati din sistemul de protectie a copilului in 
sistemul de protectie a persoanei adulte cu 
dizabilitati, in baza nevoilor individuate identificate 
ale acestuia; 
c) sa creeze un plan de urmarire a evolutiei 
copilului cu dizabilitati, beneflciar al serviciilor din 
sistemul de protectie a copilului cu dizabilitati, 
incepand cu implinirea varstei de 14 ani; Nu este 
cazul deoarece copiii din sistemul de protecție 
specială au întocmit PIS sănătare 
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d) sa instituie masuri menite sa asigure pregatirea 
tanarului pentru viata adulta si pentru viata 
independentă; 
e) sa organizeze si sa desfasoare cursuri de 
pregatire pentru copilul cu dizabilitati, beneflciar 
al serviciilor din sistemul de protectie a copilului cu 
dizabilitati, incepand 
cu varsta de 14 ani si pana la implinirea de catre 
acesta a varstei de 18 ani sau pana la flnalizarea 
studiilor, cu o frecventa de cel putin un curs de 
pregatire anual; 
f) sa desfasoare, in colaborare sau in parteneriat cu 
persoanele juridice, publice ori private, programe 
de pregatire pentru viata de adult; 
g) in vederea organizarii si desfasurarii cursurilor 
de pregatire prevazute la lit. e), sa structureze 
informatiile furnizate prin intermediul cursurilor 
pentru a atinge urmatoarele domenii: oportunitati 
de educatie, de integrare in societate, de angajare 
si cariera; 
h) sa desfasoare activitati de informare a tinerilor 
cu dizabilitati in ceea ce priveste oportunitatile de 
educatie, angajare, acces la viata familiala și viata 
sociala, la diferite 
mijloace de petrecere a timpului liber; 
i) sa evalueze, la cerere, elevii cu dizabilitati si cu 
cerinte educationale speciale. 

d) sa instituie masuri menite sa asigure pregatirea 
tanarului pentru viata adulta si pentru viata 
independentă; 
e) sa organizeze si sa desfasoare cursuri de 
pregatire pentru copilul cu dizabilitati, beneflciar 
al serviciilor din sistemul de protectie a copilului 
cu dizabilitati, incepand 
cu varsta de 14 ani si pana la implinirea de catre 
acesta a varstei de 18 ani sau pana la flnalizarea 
studiilor, cu o frecventa de cel putin un curs de 
pregatire anual; 
f) sa desfasoare, in colaborare sau in parteneriat cu 
persoanele juridice, publice ori private, programe 
de pregatire pentru viata de adult; 
g) in vederea organizarii si desfasurarii cursurilor 
de pregatire prevazute la lit. e), sa structureze 
informatiile furnizate prin intermediul cursurilor 
pentru a atinge 
urmatoarele domenii: oportunitati de educatie, de 
integrare in societate, de angajare si cariera; 
h) sa desfasoare activitati de informare a tinerilor 
cu dizabilitati in ceea ce priveste oportunitatile de 
educatie, angajare, acces la viata familiala și viata 
sociala, la diferite 
mijloace de petrecere a timpului liber; 
i) sa evalueze, la cerere, elevii cu dizabilitati si cu 
cerinte educationale speciale. 

 
 
 
 
 
 
 
Obs. Datorită unpr 
afecțiuni grave, nu toți 
copiii cu dizabilități pot 
participa la astfel de 
cursuri  

15. 20. La articolul 31, alineatele (2)-(4) se modiflca si 
vor avea urmatorul cuprins: 
„(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii 
sociale se înregistreaza, in format fizic sau 
electronic, la autoritatea administratiei publice 
locale unde persoana cu dizabilitati doreste sa 
beneficieze de serviciile sociale. 

20. La articolul 31, alineatele (2)-(4) se modiflca si 
vor avea urmatorul cuprins: 
„(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii 
sociale se înregistreaza, in format fizic sau 
electronic, la autoritatea administratiei publice 
locale unde persoana cu dizabilitati are domiciliul 
sau reședința 
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(4) in vederea asigurarii serviciilor sociale necesare 
persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice au 
urmatoarele obligatii: 
 
e) sa asigure instruirea anuala a personalului care 
isi desfasoara activitatea in sistemul de 
protectie a persoanelor cu dizabilitati, inclusiv a 
asistentilor personali si a asistentilor personali 
profesionisti. Instruirea va avea in vedere 
problematica specifica a persoanei cu dizabilitati si 
se va desfasura pe o durata minima de 60 de ore, 
din care 20 de ore instruire medicala, pe an 
calendaristic, si va fi efectuata de specialisti in 
domeniu; 
 
 
 
f) sa dezvolte si sa sprijine programe de colaborare 
intre parintii sau reprezentantul legal al copilului 
cu dizabilitati, respectiv familia sau reprezentantul 
legal al adultului cu dizabilitati și specialisti in 
domeniul dizabilitatii, in colaborare sau in 
parteneriat cu persoanele juridice, publice ori 
private, cu o frecventa de cel putin de doua ori 
intr-un an calendaristic; 

(4) in vederea asigurarii serviciilor sociale necesare 
persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice au 
urmatoarele obligatii: 
 
e) sa asigure instruirea anuala a personalului care 
isi desfasoara activitatea in sistemul de 
protectie a persoanelor cu dizabilitati, inclusiv a 
asistentilor personali si a asistentilor personali 
profesionisti. Instruirea va avea in vedere 
problematica specifica a persoanei cu dizabilitati si 
se va desfasura pe o durata minima de 60 de ore, 
din care 20 de ore instruire medicala, pe an 
calendaristic, si va fi efectuata de specialisti in 
domeniu; 
Instruirea va avea in vedere problematica 
specifica a persoanei cu dizabilitati. 
 
f) sa dezvolte si sa sprijine programe de colaborare 
intre parintii sau reprezentantul legal al copilului 
cu dizabilitati, respectiv familia sau reprezentantul 
legal al adultului cu dizabilitati și specialisti in 
domeniul dizabilitatii, in colaborare sau in 
parteneriat cu persoanele juridice, publice ori 
private, cu o frecventa de cel putin de doua ori 
intr-un an calendaristic; 

 22. La articolul 33, alineatul (1) se modiflca si 

va avea urmatorul cuprins: 

„(1) Autoritafile administrafiei publice judetene 

au obligația de a organiza, administra și finanta 

din bugetul propriu, din fonduri provenite de la 

bugetul de stat sau din fonduri nerambursabile 

europene, precum si din fonduri provenite din 

parteneriate cu entitati 

private, in conditiile legii, ori in parteneriat cu 

22. La articolul 33, alineatul (1) se modiflca si 

va avea urmatorul cuprins: 

„(1) Autoritafile administrafiei publice judetene 

au obligația de a organiza și administra in 

conditiile legii, ori in parteneriat cu autoritatile 

administratiei publice locale și/sau 

cu furnizori de servicii sociale de drept privat, 

acreditati, servicii sociale destinate persoanelor 

cu dizabilitati, in condițiile legii.” 
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autoritatile administratiei publice locale și/sau 

cu furnizori de servicii sociale de drept privat, 

acreditati, servicii sociale destinate persoanelor 

cu dizabilitati, in condițiile legii.” 

Finanțarea acestor servicii sociale se asigura 

de la bugetul de stat, prin bugetul directiilor 

generale de asistenta sociala si protectia 

copilului, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata alocate cu aceasta destinatie, 

in proportie de 100% din necesarul stabilit 

anual de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 

la elaborarea bugetului de stat, in baza 

standardelor de cost calculate pentru 

beneficiari/tipuri de servicii sociale. 

Standardele de cost vor fi actualizate anual” 

16. 33. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 45. - (1) Adultul cu dizabilitate grava sau 
accentuata care dispune de spatiu de locuit, poate 
beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent 
personal profesionist la domiciliul adultului cu 
dizabilitate grava sau accentuata. 

33. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 45. - (1) Adultul cu dizabilitate grava sau 
accentuata care dispune de spatiu de locuit, poate 
beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent 
personal profesionist la domiciliul adultului cu 
dizabilitate grava sau accentuata. 

 
Obs.  
APP își desfășoară 
activitatea la domiciliul 
său, nu la domiciliul 
beneficiarului. 

17. 23. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, 
art. 33*, cu urmatorul cuprins: 
„Art. 33*. - (1) Autoritatile administratiei publice 
judetene au obligatia de a organiza, administra si 
finanta din bugetul propriu, din fonduri provenite 
de la bugetul de stat sau din fonduri 
nerambursabile europene, precum si din fonduri 
provenite din parteneriate cu entitati private, in 
conditiile legii, ori in parteneriat cu autoritatile 
administratiei publice locale sau cu furnizori de 
servicii sociale de drept privat, acreditati, in 
conditiile legii, dupa cum urmeaza: 
a) cel putin un centru respiro cu minimum 30 de 
locuri pentru adulti si un centru respiro cu 
minimum 30 de locuri pentru copii la nivel 
judetean, indiferent de numarul de persoane 

23. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, 
art. 33*, cu urmatorul cuprins: 
„Art. 33*. - (1) Autoritatile administratiei publice 
judetene au obligatia de a pot organiza, administra 
si finanta din bugetul propriu, din fonduri provenite 
de la bugetul de stat sau din fonduri 
nerambursabile europene, precum si din fonduri 
provenite din parteneriate cu entitati private, in 
conditiile legii, ori in parteneriat cu autoritatile 
administratiei publice locale sau cu furnizori de 
servicii sociale de drept privat, acreditati, in 
conditiile legii, dupa cum urmeaza: 
a) cel putin un centru respiro cu minimum 
maximum 30 de locuri pentru adulti si un centru 
respiro cu minimum maximum 30 de locuri pentru 
copii la nivel judetean, indiferent de numarul de 
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incadrate in grad de dizabilitate; 
b) cel putin un centru de zi cu minimum 30 de locuri 
pentru adulti si un centru de zi 
cu minimum 30 de locuri pentru copii la nivel 
judetean, indiferent de numarul de 
persoane incadrate in grad de dizabilitate; 
c) cel putin un serviciu de ingrijire la domiciliu sub 
forma de echipa mobila la nivel judetean. 
(2) Daca numarul persoanelor cu dizabilitati 
inregistrate pe judet depaseste 1000, 
autoritatile administratiei publice judetene au 
obligatia de a organiza, administra si flnanta 
prin resurse proprii sau in parteneriat cu autoritatile 
administratiei publice locale si/sau cu furnizori de 
servicii sociale de drept privat, acreditati, in 
conditiile legii, dupa cum 
urmeaza: 
a) un centru respiro cu minimum 30 de locuri 
pentru adulti si un centru respire cu minimum 30 de 
locuri pentru copii la nivel judetean, la fiecare 1000 
persoane cu dizabilitati; un centru de zi cu 
minimum 30 de locuri pentru adulti si un centru de 
zi cu minimum 30 de locuri pentru copii la nivel 
judetean, la fiecare 1000 persoane cu dizabilitati; 
b) un serviciu de ingrijire la domiciliu sub forma de 
echipa mobila la nivel judetean.” 

persoane incadrate in grad de dizabilitate; 
b) cel putin un centru de zi cu minimum maximum 
30 de locuri pentru adulti si un centru de zi cu 
minimum maximum 30 de locuri pentru copii la 
nivel judetean, indiferent de numarul de persoane 
incadrate in grad de dizabilitate; 
c) cel putin un serviciu de ingrijire la domiciliu sub 
forma de echipa mobila la nivel judetean. 
(2) Daca numarul persoanelor cu dizabilitati 
inregistrate pe judet depaseste 1000, 
autoritatile administratiei publice judetene au 
obligatia de a organiza, administra si flnanta 
prin resurse proprii sau in parteneriat cu 
autoritatile administratiei publice locale si/sau cu 
furnizori de servicii sociale de drept privat, 
acreditati, in conditiile legii, dupa cum 
urmeaza: 
a) un centru respiro cu minimum 30 de locuri 
pentru adulti si un centru respire cu minimum 30 
de locuri pentru copii la nivel judetean, la fiecare 
1000 persoane cu dizabilitati; un centru de zi cu 
minimum 30 de locuri pentru adulti si un centru de 
zi cu minimum 30 de locuri pentru copii la nivel 
judetean, la fiecare 1000 persoane cu dizabilitati; 
b) un serviciu de ingrijire la domiciliu sub forma de 
echipa mobila la nivel judetean.” 

Finanțarea acestor servicii sociale se asigura 

de la bugetul de stat, prin bugetul directiilor 

generale de asistenta sociala si protectia 

copilului, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata alocate cu aceasta destinatie, 

in proportie de 100% din necesarul stabilit 

anual de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 

la elaborarea bugetului de stat, in baza 

 
 
Obs. Nu există studii care 
să justifice necesitatea 
înființării acestor centre la 
1000 de persoane cu 
dizabilități 
De asemenea aceste 
servicii (centre respiro, 
echipa mobilă) sunt 
servicii de tip comunitar, 
iar primăriile sunt cele 
care trebuie să le 
organizeze în vederea 
prevenirii instituționalizării   
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standardelor de cost calculate pentru 

beneficiari/tipuri de servicii sociale.Standardele 

de cost vor fi actualizate annual.” 

18. 24. La articolul 34, dupa alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul 
cuprins: 
„(4) Monitorizarea si controlul privind respectarea 
standardelor minime de calitate pot fi efectuate si 
de catre reprezentantii organizajiilor 
neguvernamentale care desfașoara programe de 
aparare a drepturilor persoanelor cu dizabilitaji și ai 
organizațiilor neguvernamentale care reprezinta 
persoanele cu dizabilitaji. In realizarea activitatilor 
de monitorizare si control, reprezentantii 
organizajiilor neguvernamentale au acces, anuntat 
sau inopinat, in spatiile care au legatura cu 
furnizarea de servicii sociale, precum si la date si 
informatii legate de persoanele cu dizabilitati 
beneficiare ale serviciului respectiv.” 

24. La articolul 34, dupa alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins: 
„(4) Monitorizarea si controlul privind respectarea 
standardelor minime de calitate pot fi  sunt 
efectuate si de catre reprezentantii organizajiilor 
neguvernamentale care desfașoara programe de 
aparare a drepturilor persoanelor cu dizabilitaji și ai 
organizațiilor neguvernamentale care reprezinta 
persoanele cu dizabilitaji inspectorii sociali.  In 
realizarea activitatilor de monitorizare si control, 
inspectorii sociali au acces, anuntat sau inopinat, in 
spatiile care au legatura cu furnizarea de servicii 
sociale, precum si la date si informatii legate de 
persoanele cu dizabilitati beneficiare ale serviciului 
respectiv.” 

 

19. 25. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 35.  
(2) Toti copiii cu dizabilitate grava au dreptul la un 
asistent personal sau la indemnizatia 
lunara corespunzatoare, la simpla cerere a 
parintelui sau a reprezentantului legal al 
copilului cu dizabilitati, in baza certificatului de 
incadrare in grad de dizabilitate grava.” 

25. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 35.  
(2) Toti Copiii cu dizabilitate grava au dreptul la un 
asistent personal sau la indemnizatia 
lunara corespunzatoare, la simpla cererea 
parintelui sau a reprezentantului legal al 
copilului cu dizabilitati, in baza certificatului de 
incadrare in grad de dizabilitate grava.” 
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20 26. La articolul 37, alineatul (3) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
“(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura 
un inlocuitor pe perioada absentei 
temporare a asistentului personal, persoanei cu 
dizabilitate grava i se asigura gazduirea in 
familia extinsa, cu sprijinul zilnic al echipei mobile, 
și i se acorda indemnizatia prevazuta la 
art. 43 alin. (1).” 

26. La articolul 37, alineatul (3) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
“(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura 
un inlocuitor pe perioada absentei 
temporare a asistentului personal, persoanei cu 
dizabilitate grava i se asigura gazduirea in 
familia extinsa, cu sprijinul zilnic al echipei mobile, 
și i se acorda indemnizatia prevazuta la 
art. 43 alin. (1).” 

 

21 29. La articolul 39, alineatul (1) se modiiica si va 
avea urmatorul cuprins: 
„(1) Primaria localitatii de domiciliu sau resedinta 
a persoanei cu dizabilitate grava 
incheie, cu asistentul personal, contractul 
individual de munca al asistentului personal, in 
termen de maximum 30 de zile de la data 
inregistrarii cererii.” 

29. La articolul 39, alineatul (1) se modiiica si va 
avea urmatorul cuprins: 
„(1) Primaria localitatii de domiciliu sau resedinta 
a persoanei cu dizabilitate grava 
 are obligația de a incheia, cu asistentul personal, 
contractul individual de munca al asistentului 
personal, in termen de maximum 30 de zile de la 
data inregistrarii cererii.” 

 

22. Art.42 pct.2 Persoanele cu dizabilitate gravă care au 
și calitatea de pensionari de invaliditate încadrați în 
gradul I de invaliditate pot opta pentru 
indemnizația pentru însoțitor prevăzută de legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 
sau pentru asistent personal. Dreptul de opțiune se 
menține și în cazul trecerii pensionarilor de 
invaliditate la pensia pentru limită de vârstă 

Art.42 pct.2 Persoanele cu dizabilitate gravă cu 
asistent care au și calitatea de pensionari de 
invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate pot 
opta pentru indemnizația pentru însoțitor 
prevăzută de legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările și 
completările ulterioare, sau pentru asistent 
personal. Dreptul de opțiune se menține și în cazul 
trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia 
pentru limită de vârstă 
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23. 34. Articolul 46 se modiflca si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 46. - Pentru fiecare adult cu dizabilitati aflat in 
ingrijirea si protectia asistentului personal 
profesionist la domiciliul persoanei cu dizabilitate 
grava sau accentuata sau la domiciliul asistentului 
personal profesionist se acorda o alocatie lunara de 
ingrijire reprezentand cheltuieli lunare de locuit, 
hrana si echipament, astfel: 
a) de 1,5 ori valoarea indicatorului -------- 

 Obr. Nu se precizează 
sursa de finanțare, 
modalitatea prin care se 
acordă această alocație 
lunară de îngrijire,  

24. 36. La articolul 47, alineatul (3) se modiflca si va 
avea urmatorul cuprins: 
„(3) Pe perioada absentei temporare, angajatorul 
are obligatia de a asigura persoanei cu dizabilitate 
grava sau accentuata gazduirea in familia extinsa, 
cu sprijinul zilnic al echipei mobile.” 

36. La articolul 47, alineatul (3) se modiflca si va 
avea urmatorul cuprins: 
„(3) Pe perioada absentei temporare, angajatorul 
are obligatia de a asigura persoanei cu dizabilitate 
grava sau accentuata gazduirea in familia extinsa, 
cu sprijinul zilnic al echipei mobile.” 

 

25. 37. La articolul 47, dupa alineatul (3) se introduc 
doua noi alineate, alin. (4) si alin. (5), cu urmatorul 
cuprins: 
„(5) In situatia in care angajatorul nu poate asigura 
gazduirea intr-un centru respiro, 
persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata i se 
asigura gazduirea temporara in regim de 
urgenta intr-un centru pentru viața independenta 
pentru persoane adulte cu dizabilitati,intr-un centru 
de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 
dizabilitați sau intr-un centru de ingrijire și asistența 
pentru persoane adulte cu dizabilitați, public sau 
privat.” 

37. La articolul 47, dupa alineatul (3) se introduc 
doua noi alineate, alin. (4) si alin. (5), cu urmatorul 
cuprins: 
„(5) In situatia in care angajatorul nu poate asigura 
gazduirea intr-un centru respiro, 
persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata i se 
asigura gazduirea temporara in regim de 
urgenta intr-un centru pentru viața independenta 
pentru persoane adulte cu dizabilitati,intr-un 
centru de abilitare și reabilitare pentru persoane 
adulte cu dizabilitați sau intr-un centru de ingrijire 
și asistența pentru persoane adulte cu dizabilitați, 
public sau privat.” 

 
 
 
 
 
 
 
Obs. Aceste servicii 
sociale nu au rolul de a 
asigura servicii în regim 
de urgență. Admiterea se 
face conform unei 
proceduri, după evaluare. 

26. 39. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 51.  
(4) Pentru serviciile sociale prevazute la alin.(3), 
persoana cu dizabilități poate beneficia de 

39. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 51.  
(4) Pentru serviciile sociale prevazute la alin.(3), 
persoana cu dizabilități poate beneficia de gazduire 
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gazduire pe o perioada mai mare de 24 ore. 
 
(8) Capacitatea centrelor respiro, centrelor pentru 
viata independenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitaji, centrelor de abilitare si 
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitați si 
centrelor de ingrijire si asistenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitați publice si private nu poate fi 
mai mare de 30 de locuri. 

pe o perioada mai mare de 24 ore, cu excepția 
centrelor de zi. 
(8) Capacitatea centrelor respiro, centrelor pentru 
viata independenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitaji, centrelor de abilitare si 
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitați si 
centrelor de ingrijire si asistenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitați publice si private nu poate fi 
mai mare de 50 de locuri. 

27. 42. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
„(1) Persoana cu dizabilitati are dreptul sa fie 
ingrijita si protejata in orice locuinta protejata, 
centru de zi, centru respiro, centru pentru viata 
independentă pentru persoane adulte cu 
dizabilitati, centru de abilitare si reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilitati si centru de ingrijire 
si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati de 
pe teritoriul tarii.” 

42. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
„(1) Persoana cu dizabilitati are dreptul sa fie 
ingrijita si protejata la cerere într-un serviciu social 
de tip rezidențial dintr-un alt județ decât județul de 
domiciliu, cu acordul Direcției generale  din județul 
respectiv 
 

 

28. 43. La articolul 54, aiineatul (3) se abroga. Nu suntem de acord  

29. 45. La articolul 56, aiineatul (1) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
„(1) Personalul de specialitate care iși desfasoara 
activitatea in locuintele protejate si centrele 
publice prevazute la art. 51 alin. (2), alin (3) si alin 
(5) in alta localitate decat cea de domiciliu, dar nu 
mai mult de 100 km, beneficiaza de decontarea 
cheltuielilor de transport dus-intors de la domiciliu, 
in conditiile legii.” 

 Nu este precizată sursa de 
finanțare a acestor 
cheltuieli de transport 

30. Art.57 pct 1 Dreptul la prestațiile sociale se naște în 
momentul emiterii certificatului de încadrare în 
grad de dizabilitate 

Art.57 pct 1 Dreptul la prestațiile sociale se naște 
începând cu luna următoare emiterii certificatului 
de încadrare în grad de dizabilitate. 

 

31. 49. La articolul 58, dupa alineatul (6) se introduc 
doua noi alineate, alin. (7) si alin. (8), cu urmatorul 

 
 

 
Obs. Se confundă 
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cuprins: 
„(7) c) in urma expertizei, Comisia de evaluare a 
stabilit ca persoana cu dizabilitati este lipsita 
de capacitate de munca.” 

 
c) in urma expertizei, Comisia de evaluare a stabilit 
ca persoana cu dizabilitati este lipsita 
de capacitate de munca.” 

atribuțiile Comisiei de 
expertiză a capacității de 
muncă cu atribuțiile 
Comisiei de evaluare  

32. 55. La articolul 62, dupa alineatul (4) se introduce 
un nou alineat, alin. (5) cu urmatorul cupnns: 
„(5) Autoritatile administratiei publice locale 
raspund civil, contraventional sau, dupa caz, 
penal, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute 
in prezentul articol.” 

55. La articolul 62, dupa alineatul (4) se introduce 
un nou alineat, alin. (5) cu urmatorul cuprins: 
„(5) Autoritatile administratiei publice locale 
raspund civil, contraventional sau, dupa caz, 
penal, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute 
in prezentul articol.” 

 

33. 67. Articolul 85 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 85.- (1) Persoanele cu dizabilitati beneficiaza 
de drepturile prevazute de prezenta lege pe baza, 
certificatului de incadrare in grad de dizabilitate. 
(2) încadrarea in grad si tip de dizabilitate a 
persoanelor cu dizabilitati se face de comisia de 
evaluare a persoanelor cu dizabilitați, denumita in 
continuare comisia de evaluare, pe baza raportului 
serviciilor de evaluare complexa. 
(3) Comisia de evaluare este organ de specialitate al 
consiliului judetean, dupa caz, al consiliului local al 
sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate 
decizionala in materia incadrarii persoanelor cu 
dizabilitati in grad si tip de dizabilitate si are 
urmatoarea componenta: 
a) presedinte - un medic de specialitate expertiza 
medicala a capacitatii de munca, 
medicina interna, medicina de familie sau un medic 
de medicina generala, absolvent de 
cursuri de management in domeniul sociomedical; 
b) un medic de specialitate expertiza medicala a 
capacitatii de munca, medicina de 
familie sau un medic de medicina generala, propus 

 
 
 
Solicităm păstrarea art. 85 alin. 1- 2  în forma  în 
care este în prezent 
 
 
 
 
 
(3) Comisia de evaluare este organ de specialitate 
al consiliului judetean, dupa caz, al consiliului local 
al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate 
decizionala in materia incadrarii persoanelor cu 
dizabilitati in grad si tip de dizabilitate si are 
urmatoarea componenta: 
a) presedinte - un medic de specialitate expertiza 
medicala a capacitatii de munca, 
medicina interna, medicina de familie sau un medic 
de medicina generala, absolvent de 
cursuri de management in domeniul sociomedical; 
b) un medic de specialitate expertiza medicala a 
capacitatii de munca, medicina de 
familie sau un medic de medicina generala, propus 

Criteriile medico-
psihosociale de încadrare 
în grad de handicap sunt 
diferite pentru copii față 
de adulți și nu poate să fie 
stabilite de aceeași 
comisie. 
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de directia de sanatate publica 
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti; 
c) un reprezentant desemnat de organizatiile 
neguvemamentale care desfasoara activitati 
de protecție a drepturilor persoanelor cu 
dizabilitati; 
d) un psiholog; 
e) un asistent social. 
 
(5) Președintele comisiei de evaluare, fara a fi 
functionar public, face parte din structura de 
personal a direcției generale de asistență social și 
protecția copilului județene, respectiv a 
sectorului municipiului București. 

de directia de sanatate publica 
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti; 
c) un reprezentant desemnat de organizatiile 
neguvemamentale care desfasoara activitati 
de protecție a drepturilor persoanelor cu 
dizabilitati; 
d) un psiholog desemnat de Colegiul psihologilor ; 
e) un asistent social desemnat de Colegiul 
asistenților sociali . 
(5) propunem abrogarea acestui alineat  

34. 68. La articolul 86', alineatul (1) se abroga   
ART. 86^1 
    (1) Comisia pentru protecţia copilului stabileşte 
încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de 
handicap şi eliberează certificatul de încadrare a 
copilului într-un grad de handicap.  

Nu suntem de acord cu abrogarea acestui articol 
Propunem menținerea prevederii legislative 
actuale, certificatul de  încadrare în grad de 
handicap al copiilor cu dizabilități să fie eliberat în 
continuare de către Comisia pentru protecția 
copilului 

Criteriile medico-
psihosociale de încadrare 
în grad de handicap sunt 
diferite pentru copii față 
de adulți și nu poate să fie 
stabilit de aceeași comisie. 

35. 69. La articolul 86', alineatele (2), (2') si (3) se 
modifica și vor avea urmatorul cuprins: 
„(2) Termenul de valabilitate a certificatului de 
incadrare in grad de dizabilitate se stabileste 
tinand cont de situatia concreta a persoanei cu 
dizabilitati, din punctul de vedere al 
deficientelor/afectarilor, limitarilor de activitate si 
restrictiilor de participare si este de minimum 
1 an. 
(2') Pentru persoanele cu dizabilitati a caror 
afectiune necesita necesita ingrijiri medicale 
paliative, certificate de medicul de specialitate, 
comisia de evaluare elibereaza un certificat 
permanent de incadrare m grad de dizabilitate. 

Menținerea prevederii legislative  actuale. Nu sunt eliberate norme 
de aplicare cu privire la 
eliberarea certificatului de 
încadrare în grad de 
handicap până la 
împlinirea vârstei de 18 ani 
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(3) In situatia in care copilului cu dizabilitati ii sunt 
eliberate, consecutiv, doua certificate de 
incadrare in grad de dizabilitate grava, fiecare 
avand termenul de valabilitate de 2 ani, ulterior, 
Comisia de evaluare poate elibera un certificat 
permanent pe baza unor criterii biopsihosociale 
specifice, elaborate de Ministerul Sanatatii 
impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii 
Sociale.” 

36. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 87. (1) Comisia de evaluare are urmatoarele 
atributii principale: 
a) stabileste incadrarea in grad si tip de dizabilitate 
și perioada de valabilitate a certificatului, precum si 
lipsa capacitatii de munca a persoanei cu 
dizabilitati, pe baza rapoartelor de evaluare 
complexa elaborate de serviciile de evaluare 
complexa; 
b) aproba program individual de reabilitare si 
integrare sociala elaborat de serviciile de evaluare 
complexa, precum si planul individual de servicii 
elaborat de managerul de caz; 

Nu suntem de acord. Propunem următoarea formă 
ART. 87 (1) Comisia de evaluare are următoarele 
atribuţii principale: 
a) stabileşte încadrarea în grad şi tip de dizabilitate 
şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz, 
data ivirii dizabilității, orientarea profesională a 
adultului cu dizabilități, pe baza raportului de 
evaluare complexă elaborat de serviciul de 
evaluare complexă; 
b) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu 
dizabilități, în condiţiile legii; 

Comisia de evaluare nu are 
competenta de expertiza a 
capacitatii de munca, si 
nici nu ar fi corect, pentru 
ca acesta este in atributia 
Comisiei de expertiza a 
capacitatii de munca. 
 

 

 

 

37. 80. Articolul 94^ 2 se abroga. 
   ART. 94^2 Susţinătorii legali ai adulţilor cu 
handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoane adulte cu handicap, care pot 
datora contribuţia lunară de întreţinere, sunt: 
    a) soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru 
soţ; 
    b) copiii pentru părinţi; 
    c) părinţii pentru copii. 

 
Nu suntem de acord cu abrogarea acestui articol 

 
Serviciile sociale nu se pot 
asigura în mod gratuit. 
Apartinătorii trebuie 
responsabilizați 

38. 85. La articolul 100, alineatul (1) se modiflca si va 
avea urmatorul cuprins: 

ART. 100 
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„ (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se 
sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
h) propunerea de incadrare, incadrarea in grad si tip 
de dizabilitati a unei persoane, cu incalcarea 
criteriilor medico-psihosociale aprobate prin ordin 
comun al ministrului muncii si protectiei 
sociale si al ministrului sanatatii, cu amenda de la 
30.000 lei la 100.000 lei.” 

 
 
  h) propunerea de încadrare, încadrarea în grad şi 
tip de handicap a unei persoane, cu încălcarea 
criteriilor medico-psihosociale aprobate prin ordin 
comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al 
ministrului sănătăţii, cu amendă de la 1.000 lei la 
10.000 lei.     

39. 86. Articolul 100' se modiflca si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 100'. - Constituie contravenlie și se 
sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei 
urmatoarele fapte: 
a) nerespectarea de catre directiile generale de 
asistenta sociala și protectia copilului judetene, 
respectiv ale sectoarelor municipiului București a 
prevederilor art. 23 alin. (3), art. 88, art. 90^ 
 alin. (2) și (7); 
b) nerespectarea de catre comisia de evaluare a 
prevederilor art. 89 alin. (1) și (4); 
c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza 
teritoriala i§i are domiciliul sau re^edinfa 
persoana cu dizabilitate grava a prevederilor art. 37 
alin. (3), (4), (5) si (6) art. 39 alin. (1) §i (2), art. 40 
alin. (1), art. 44; 
d) nerespectarea de catre serviciile publice de 
asistenta sociala a prevederilor art. 40 alin. (2); 
e) nerespectarea de catre consiliile județene, dupa 
caz, consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucure§ti a prevederilor. art. 85 alin. 
(4).” 

Articolul 100' se modiflca si va avea urmatorul 
cuprins: 
ART. 100^1 Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei 
următoarele fapte: 
   a) nerespectarea de catre directiile generale de 
asistenta sociala și protectia copilului judetene, 
respectiv ale sectoarelor municipiului București a 
prevederilor art. 23 alin. (3), art. 88, art. 90^alin. (2) 
§i (7); 
b) nerespectarea de catre comisia de evaluare a 
prevederilor art. 89 alin. (1) și (4); 
c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza 
teritoriala iși are domiciliul sau reședința 
persoana cu dizabilitate grava a prevederilor art. 
37 alin. (3), (4), (5) si (6) art. 39 alin. (1) și (2), art. 
40 alin. (1), art. 44; 
d) nerespectarea de catre serviciile publice de 
asistenta sociala a prevederilor art. 40 alin. (2); 
e) nerespectarea de catre consiliile județene, dupa 
caz, consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului București a prevederilor. art. 85 alin. 
(4).”   
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    Având în vedere faptul că Direcțiile generale de asistență socială sunt obligate prin lege să acorde servicii persoanelor adulte 
cu dizabilități prin unele compartimente aflate în aparatul propriu respectiv: compartimentul de evaluare complexă a 
copilului, compartimentul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități, compartimentul management de caz 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi monitorizare servicii sociale; compartimentul evidenţă şi plată beneficii de asistenţă 
socială; secretariatul comisiei pentru protecţia copilului şi al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 
propunem ca finanțarea acestor compartimente să se asigure prin bugetul de stat, TVA defalcat.  

 
 Propunem introducerea următorului articol de lege:  

 

    ART. 94^1 
    Finanțarea compartimentului de evaluare complexă a copilului, compartimentului de evaluare complexă a persoanelor 
adulte cu dizabilități, compartimentului management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi monitorizare servicii 
sociale; compartimentului evidenţă şi plată beneficii de asistenţă socială; secretariatulului comisiei pentru protecţia copilului 
şi al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, din cadrul Direcțiilor generale de asistență social și protecția 
copilului se asigură din bugetul de stat, potrivit legii. 
 
 
 


