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RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea art. 19 (1) lit. a) din Legea
nr.519/2002 prin care s-a aprobat OUG nr.102/1999, modificata si completata
cu OUG nr.40/2000 pentru protectia speciala si încadrarea în munca a
persoanelor cu handicap

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia
pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea
legislativa privind modificarea art.19 (1) lit.a) din Legea nr.519/2002 prin care s-a aprobat OUG
nr.102/1999, modificata si completata cu OUG nr.40/2000 pentru protectia speciala si
încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, trimisa cu adresa nr.185 din 26 mai 2003.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul
Legislativ si punctul de vedere al Guvernului.
Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus
mentionata în procedura obisnuita.
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor
constitutionale, si are ca obiect de reglementare majorarea de la 50% la 85% din salariul minim
brut pe tara a indemnizatiei lunare de care beneficiaza adultii cu handicap grav si accentuat care
nu au alte venituri, cu exceptia pensiei de urmas. În cazul adultilor cu handicap grav si accentuat
care realizeaza venituri, cuantumul indemnizatiei primite este egal cu diferenta între nivelul
indemnizatiei stabilita prin aplicarea unui procent de 85% la salariul minim brut pe tara si
cuantumul veniturilor încasate.
Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din urmatoarele
considerente:
1. Adoptarea initiativei legislative ar implica mentinerea unui tratament discriminatoriu între
persoanele cu handicap, si anume între persoanele cu handicap vizual si celelalte categorii
de persoane cu handicap. Astfel, în prezent, persoanele cu handicap vizual grav beneficiaza
de o alocatie sociala în cuantum de 1.407.000 lei, în timp ce persoanele cu handicap vizual
accentuat beneficiaza de o alocatie sociala în cuantum de 703.500 lei. Celelalte persoane cu
handicap grav si accentuat beneficiaza de o indemnizatie lunara în valoare de 1.250.000 –
50% din salariul minim brut pe tara.
Prin modificarea propusa, persoanele cu handicap grav si accentuat ar beneficia de o
indemnizatie lunara în cuantum de 2.125.000 lei, fata de 1.407.000 lei cât ar primi
persoanele cu handicap vizual grav sau 703.500 lei în cazul persoanelor cu handicap vizual
accentuat. Or, se urmareste eliminarea diferentelor existente între diferitele categorii de
persoane cu handicap în ceea ce priveste drepturile cu caracter pecuniar.
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2. Din analiza numarului de beneficiari ai indemnizatiei speciale pentru persoanele cu
handicap aflati în plata în luna octombrie, a cuantumului mediu actual al indemnizatiei si
respectiv al celei propuse, rezulta un efort financiar suplimentar de circa 134,1 miliarde lei
lunar si, respectiv 1.609,1 miliarde lei anual, suma care ar conduce la majorarea
cheltuielilor bugetare si la cresterea deficitului bugetului de stat.
La dezbaterea acestei propuneri legislative a participat ca invitat, în conformitate cu
prevederile art.51 si 52 din Regulamentul Camerei Deputatilor, domnul deputat Ioan Miclea, în
calitate de initiator.
La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 21 membri ai comisiei.
Prezentul raport a fost adoptat cu majoritatea din voturile celor prezenti.
În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din 25 noiembrie 2003, Comisia
propune respingerea acesteia cu 11 voturi pentru si 3 voturi împotriva.
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