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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
                Nr.27/295 
                02 noiembrie 2005 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap 

 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, trimis cu 
adresa nr.PL-x 462 din 10 octombrie 2005. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ (nr.1192/24.08.2005) şi avizele primite de la următoarele 
comisii: 

• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (nr.31/831/25.10.2005); 
• Comisia pentru sănătate şi familie (nr.28/418/17.10.2005); 
• Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/364/19.10.2005). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 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 şi 
completările ulterioare. 
 
Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege întrucât este necesară eficientizarea şi operaţionalizarea activităţilor structurilor 
organizatorice, derulate în beneficiul persoanelor cu handicap. 
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2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
 

3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
a) din partea Guvernului: d-l Silviu Didilescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Preşedintele Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
b) invitat: d-l Bogdan Lehel – vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 octombrie 2005. 

 
6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 
 
 În urma dezbaterilor în şedinţa din 25 octombrie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt
. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
 
1 

 
__ 

 
Titlul legii 
Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.51/2005 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap 
 

 
Nemodificat 

 

 
2 

 
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.51 din 25 august 2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, 
adoptată în temeiul art.1 pct.VI.2 din Legea 
nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.793 din 31 august 2005. 
 

 
Se propune completarea textului după 
cum urmează: 
„Articol unic. – Se aprobă ordonanţa 
Guvernului nr.51 din 25 august 2005 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, 
adoptată în temeiul art.1 pct.VI.2 din 
Legea nr.209/2005 privind abilitarea  
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, întrucât 
sunt introduse 
modificări la textul 
iniţial. 
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   României, Partea I, nr.793 din 31 august 
2005, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 
 

 

 
3 

 
Titlul ordonanţei 
Ordonanţă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 

 
4 

 
Art.I. - Ordonanţa Guvernului 
nr.14/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.63 din 
1 februarie 2003, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.239/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
  

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
 
5 

 
_________ 

 
1. La articolul I, înainte de punctul 1 se 
introduce un punct nou, cu următorul 
cuprins: 
„- La articolul 4 alineatul (1), litera b) va 
avea următorul cuprins: 
b) organizează, coordonează şi controlează 
realizarea măsurilor de protecţie specială a 
persoanelor cu handicap şi a strategiei 
naţionale în domeniul respectiv;” 
 

 
Nemodificat 

 

 
6 

 
1. Articolul 8 va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 8. - (1) Numărul maxim de 
posturi al Autorităţii este de 138, 
exclusiv preşedintele şi 
vicepreşedintele.  
(2) Structura organizatorică a 
Autorităţii este prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta 
ordonanţă.  
(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi 
de capital ale Autorităţii se face de la 
bugetul de stat.  
(4) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii se aprobă prin 
ordin al preşedintelui acesteia."  
 

 
2. La articolul I punctul 1, alineatul (4) al 
articolului 8 va avea următorul cuprins: 
„(4) Statul de funcţii şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare se aprobă prin 
ordin al ministrului muncii şi solidarităţii 
sociale, la propunerea preşedintelui 
autorităţii.” 
 

 
Se propune eliminarea textului propus 
de Senat şi menţinerea textului din 
ordonanţă. 
 
Autor: deputat Ioan Cindrea 

 
ANPH este instituţie 
autonomă, aflată în 
coordonarea 
Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, şi nu în 
subordonarea acestuia. 
Conform legislaţiei în 
vigoare, conducătorul 
instituţiei aprobă 
Regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare a acesteia. 
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0 1 2 3 4 
 
7 
 

 
2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 
9 vor avea următorul cuprins:  
"Art. 9. - (1) În structura Autorităţii 
funcţionează Comisia superioară de 
evaluare a persoanelor cu handicap 
pentru adulţi, denumită în continuare 
Comisia superioară, cu activitate 
decizională în soluţionarea 
contestaţiilor la certificatele de 
încadrare într-o categorie de persoane 
cu handicap, emise de comisiile 
judeţene sau ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti.  
(2) Comisia superioară se numeşte 
prin ordin al preşedintelui Autorităţii 
şi are următoarea componenţă:  
a) preşedinte, medic specialist în 
expertiză medicală şi recuperarea 
capacităţii de muncă, medicină 
generală sau medicină de familie, 
absolvent de cursuri de management 
în domeniul sociomedical cu durata de 
cel puţin un an;  
b) un medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de 
muncă, medicină generală sau 
medicină de familie, desemnat de 
preşedintele Autorităţii la propunerea 
Ministerului Sănătăţii;   

 
3. La articolul I punctul 2, litera a) a 
alineatului (2) al articolului 9 va avea 
următorul cuprins: 
“a) preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de 
muncă, medicină generală, absolvent de 
cursuri de management în domeniul socio-
medical cu durata de cel puţin un an;”  
 

 
Se propune reformularea textului după 
cum urmează: 
„2. La articolul I punctul 2, litera a) a 
alineatului (2) al articolului 9 va avea 
următorul cuprins: 
“a) preşedinte, medic specialist în 
expertiză medicală şi recuperarea 
capacităţii de muncă sau medicină 
generală şi absolvent de cursuri de 
management în domeniul socio-medical 
cu durata de cel puţin un an;”  
 
Autor: deputat Filonaş Chiş 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Pentru acurateţea 
textului. 
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 c) un reprezentant al Consiliului 

Naţional al Dizabilităţii din România;  
d) un asistent social şi un jurist, 
desemnaţi de preşedintele Autorităţii." 
 

   

 
8 

 
3. Articolul 10 se abrogă. 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 

 
9 

 
4. Articolul 11 va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 11. - În fiecare judeţ/sector al 
municipiului Bucureşti îşi desfăşoară 
activitatea un inspector, funcţionar 
public, încadrat în structura Direcţiei 
generale de inspecţie şi control din 
cadrul Autorităţii."  
 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 

 
10 

 
5. După alineatul 4 al articolului 12 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu următorul cuprins:  
"(5) Numărul maxim de posturi al 
Institutului Naţional pentru Prevenirea 
şi Combaterea Excluziunii Sociale a 
Persoanelor cu Handicap este de 40."  
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
 

11 
 
6. Alineatele (1) şi (7) ale articolului 
13 vor avea următorul cuprins:  
"Art. 13. - (1) În subordinea consiliilor 
judeţene şi a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti se 
înfiinţează comisii de evaluare a 
persoanelor cu handicap pentru adulţi, 
denumite în continuare comisii, cu 
avizul pentru conformitate al 
Autorităţii.  
............................................................  
(7) Comisiile se înfiinţează prin 
hotărâre a consiliilor judeţene, 
respectiv a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, şi 
au următoarea componenţă:  
a) preşedinte, medic specialist în 
expertiză medicală şi recuperarea 
capacităţii de muncă, interne, 
medicină generală sau medicină de 
familie, absolvent de cursuri de 
management în domeniul 
sociomedical;  
b) un medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de 
muncă, medicină generală sau 
medicină de familie, propus de direcţia 
judeţeană de sănătate publică, 
respectiv a municipiului Bucureşti;  
c) un reprezentant desemnat de 
organizaţiile neguvernamentale 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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 autorizate, care desfăşoară activităţi în 

beneficiul persoanelor cu handicap;  
d) un psiholog;  
e) un asistent social." 
 

   

 
12 

 
7. Articolul 15 va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 15. - (1) Autoritatea, consiliile 
judeţene şi prefecturile au obligaţia de 
a asigura condiţii corespunzătoare de 
desfăşurare a activităţilor inspectorilor 
judeţeni, astfel încât să se evite 
aglomeraţiile, tratamentul nedemn şi 
întârzierea rezolvării cererilor 
cetăţenilor.  
(2) Personalul disponibilizat prin 
restructurarea activităţii la nivelul 
inspecţiilor regionale poate fi preluat, 
în condiţiile legii, de direcţiile 
generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului."  
 

 
4. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al 
articolului 15 va avea următorul cuprins: 
„Art.15. - (1) Autoritatea, consiliile 
judeţene, consiliile locale şi prefecturile au 
obligaţia de a asigura condiţii 
corespunzătoare de desfăşurare a 
activităţilor inspectorilor judeţeni, astfel 
încât să se evite aglomeraţiile, tratamentul 
nedemn şi întârzierea rezolvării cererilor 
cetăţenilor.” 
 

 
Se propune reformularea textului după 
cum urmează: 
3. La articolul I punctul 7, alineatul (1) 
al articolului 15 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.15. - (1) Autoritatea, consiliile 
locale, consiliile judeţene şi prefecturile 
au obligaţia de a asigura condiţii 
corespunzătoare de desfăşurare a 
activităţilor inspectorilor judeţeni, astfel 
încât să se evite aglomeraţiile, 
tratamentul nedemn şi întârzierea 
rezolvării cererilor cetăţenilor.” 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Enumerarea în ordine 
ierarhică a 
autorităţilor locale. 
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0 1 2 3 4 
 

13 
 
8. Articolul 16 va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 16. - Autoritatea utilizează un 
parc propriu de mijloace de transport, 
format din 4 autoturisme pentru 
activităţi curente şi 3 autoturisme 
destinate activităţilor de inspecţie şi 
control. Consumul lunar normat de 
carburanţi pentru fiecare autoturism se 
stabileşte potrivit dispoziţiilor legale 
în vigoare."  
 

 
Nemodificat 

 
Se propune introducerea în Legea de 
aprobare a unui punct nou, ca pct.4, cu 
următorul cuprins: 
“4. La articolul I punctul 8, articolul 16 
va avea următorul cuprins: 
“Art. 16. - Autoritatea utilizează un parc 
propriu de mijloace de transport, format 
din 7 autoturisme pentru activităţi 
curente, activităţi de inspecţie şi 
control. Consumul lunar normat de 
carburanţi pentru fiecare autoturism se 
stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare.” 
 
Autor: deputat Ioan Ghişe 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Nu este de domeniul 
legii reglementarea 
repartiţiei 
autoturismelor din 
dotare pe tipuri de 
activităţi. 

 
14 
 

 
Art. II. - Bunurile mobile şi imobile 
care constituie patrimoniul inspecţiilor 
regionale se vor prelua pe bază de 
protocol de predare-preluare încheiat 
între acestea şi Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap în 
termen de 30 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe. 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
 

15 
 
Art. III. - Pe data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe se abrogă 
Hotărârea Guvernului nr.370/2005 
privind aprobarea structurii 
organizatorice a Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.372 din 3 mai 
2005.  

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 

 
16 

 
Art. IV. - Prezenta ordonanţă intră în 
vigoare la 3 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.  
 

 
Nemodificat 

 
Se propune introducerea în Legea de 
aprobare a unui punct nou, ca pct.5, cu 
următorul cuprins: 
“5. Articolul IV se abrogă.” 
 
Autor: deputat Marian Sârbu. 

 
Textul este tautologic. 
Art.78 din Constituţia 
României prevede 
faptul că actele 
normative intră în 
vigoare la 3 zile de la 
publicarea în 
Monitorul Oficial sau 
la o dată ulterioară 
prevăzută în text. 
 

 
17 

 
Anexă 
Structura organizatorică a Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap 
(pagina 12) 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 
Anexa este publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.793 din 31.08.2005. 
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ANEXĂ 

Numărul maxim de posturi = 138,  
exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele  

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 
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II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivarea amendamentului Camera  
Decizională 

0 1 2 3 4 
 
1 

 
2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 9 vor 
avea următorul cuprins:  
“.......................................................................  
(2) Comisia superioară se numeşte prin ordin 
al preşedintelui Autorităţii şi are următoarea 
componenţă:  
a) preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 
medicină generală sau medicină de familie, 
absolvent de cursuri de management în 
domeniul sociomedical cu durata de cel puţin 
un an;  
b) un medic specialist în expertiză medicală şi 
recuperarea capacităţii de muncă, medicină 
generală sau medicină de familie, desemnat 
de preşedintele Autorităţii la propunerea 
Ministerului Sănătăţii;  
c) un reprezentant al Consiliului Naţional al 
Dizabilităţii din România;  
d) un asistent social şi un jurist, desemnaţi de 
preşedintele Autorităţii." 
 

 
D-nii deputaţi dr.Paveliu Sorin, dr.Ovidiu 
Brînzan şi dr.Nechita Aurel propun 
introducerea în Legea de aprobare a unui text 
cu următorul cuprins: 
„1. La articolul I, punctul 2, literele a) şi b) 
ale alineatului (2) al articolului 9 vor avea 
următorul cuprins: 
“a) preşedintele, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă 
în medicină generală, medic de familie sau 
medicină internă, absolvent de cursuri de 
management în domeniul socio-medical cu 
durata de cel puţin un an;  
b) un medic specialist în expertiză medicală şi 
recuperarea capacităţii de muncă, medicină de 
familie sau medicină internă, desemnat de 
preşedintele Autorităţii la propunerea 
Ministerului Sănătăţii;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Conform ordinului ministrului 
sănătăţii nr.1138/2004, medicii de 
medicină generală pot să-şi 
păstreze această titulatură, care a 
fost asimilată cu a medicului de 
familie. Categoria de medicină 
internă a fost omisă. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Modificarea componenţei 
comisiilor, inclusiv prin reducerea 
numărului de membri-medici de 
diferite specialităţi, a fost avută în 
vedere urmare a reorganizării 
activităţii acestora. Astfel, acestea 
au devenit din comisii de 
„expertiză”, comisii de evaluare, 
care, pe baza diagnosticului pus de 
medicul specialist, fac încadrarea în 
gradul de handicap. Prin urmare, 
dublarea intervenţiei medicilor 
specialişti în acelaşi caz s-a 
înlăturat prin noul text. 
În ceea ce priveşte introducerea 

 
Camera 

Deputaţilor 
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   medicului specialist de medicină 
internă, ca specialitate alternativă a 
unuia dintre membrii comisiei, este 
nejustificată, din aceleaşi motive 
menţionate anterior. 
 

 

 
2 

 
2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 9 vor 
avea următorul cuprins:  
“...................................................................... 
(2) Comisia superioară se numeşte prin ordin 
al preşedintelui Autorităţii şi are următoarea 
componenţă:  
a) preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 
medicină generală sau medicină de familie, 
absolvent de cursuri de management în 
domeniul sociomedical cu durata de cel puţin 
un an;  
b) un medic specialist în expertiză medicală şi 
recuperarea capacităţii de muncă, medicină 
generală sau medicină de familie, desemnat 
de preşedintele Autorităţii la propunerea 
Ministerului Sănătăţii;  
c) un reprezentant al Consiliului Naţional al 
Dizabilităţii din România;  
d) un asistent social şi un jurist, desemnaţi de 
preşedintele Autorităţii.” 
 

 
D-na deputat Cornelia Ardelean propune 
reformularea alin.(2) al art.9 după cum 
urmează: 
“(2) Comisia superioară se numeşte prin ordin 
al Preşedintelui Autorităţii şi are următoarea 
componenţă:  
a) preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 
medicină generală sau medicină de familie, 
absolvent de cursuri de management în 
domeniul sociomedical cu durata de cel puţin 
un an;  
b) un medic specialist propus de Ministerul 
Sănătăţii, în funcţie de afecţiunea care 
produce handicapul, pentru următoarele 
specialităţi: interne, chirurgie-ortopedie, 
oftalmologie, ORL, psihiatrie, neurologie;  
c) un asistent social, un psiholog şi un jurist, 
desemnaţi de preşedintele Autorităţii;  
d) un reprezentant al Consiliului Naţional al 
Dizabilităţii din România.” 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Prezenţa medicilor de specialitate 
este importantă deoarece 
diagnosticul şi gradul de handicap 
trebuie stabilit precis şi pentru a se 
evita încercarea de intrare în sistem 
fără a suferi de aceste afecţiuni. 
Este importantă şi prezenţa unui 
psiholog. 
 

b) Argumente pentru respingere: 
Modificarea componenţei 
comisiilor, inclusiv prin reducerea 
numărului de membri-medici de 
diferite specialităţi, a fost avută în 
vedere urmare a reorganizării 
activităţii acestora. Astfel, acestea 
au devenit din comisii de 
„expertiză”,comisii de evaluare, 
care,pe baza diagnosticului pus de 
medicul specialist, fac încadrarea în 
gradul de handicap. Prin urmare, 
dublarea intervenţiei medicilor 
specialişti în acelaşi caz s-a 
înlăturat prin noul text. 
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6. Alineatele (1) şi (7) ale articolului 13 vor 
avea următorul cuprins:  
“....................................................................... 
(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a 
consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
şi au următoarea componenţă:  
a) preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 
interne, medicină generală sau medicină de 
familie, absolvent de cursuri de management 
în domeniul sociomedical;  
b) un medic specialist în expertiză medicală şi 
recuperarea capacităţii de muncă, medicină 
generală sau medicină de familie, propus de 
direcţia judeţeană de sănătate publică, 
respectiv a municipiului Bucureşti;  
c) un reprezentant desemnat de organizaţiile 
neguvernamentale autorizate, care desfăşoară 
activităţi în beneficiul persoanelor cu 
handicap;  
d) un psiholog;  
e) un asistent social." 
 
 

 
D-nii deputaţi dr.Paveliu Sorin, 
prof.dr.Mircea Ifrim şi dr.Ovidiu Brînzan 
propun introducerea în Legea de aprobare a 
unui text cu următorul cuprins:  
“2. La articolul I punctul 6 alineatul 7 al 
articolului 13 va avea următorul cuprins: 
“(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi au următoarea componenţă:  
a) preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 
interne, medicină generală sau medic de 
familie, absolvent de cursuri de management 
în domeniul socio-medical;  
b) un medic specialist în expertiză medicală şi 
recuperarea capacităţii de muncă, medicină 
generală, medicină de familie sau medicină 
internă, propus de către direcţia judeţeană de 
sănătate publică;  
c) un medic consultant din fiecare 
specialitate medicală desemnat de direcţia 
de sănătate publică, la solicitarea 
preşedintelui de comisie, în funcţie de 
afecţiunea care a produs dizabilitatea; 
d) un reprezentant desemnat de organizaţiile 
neguvernamentale autorizate, care desfăşoară 
activităţi în beneficiul persoanelor cu 
handicap;  
e) un psiholog;  
f) un asistent social.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Comisia trebuie să cuprindă şi un 
specialist, consultant, în funcţie de 
afecţiunea care a produs 
dizabilitatea. 
 

b) Argumente pentru respingere: 
Nu numai consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti 
înfiinţează aceste comisii, ci şi 
consiliile judeţene. 
Modificarea componenţei 
comisiilor, inclusiv prin reducerea 
numărului de membri-medici de 
diferite specialităţi, a fost avută în 
vedere urmare a reorganizării 
activităţii acestora. Astfel, acestea 
au devenit din comisii de 
„expertiză”,comisii de evaluare, 
care,pe baza diagnosticului pus de 
medicul specialist, fac încadrarea în 
gradul de handicap. Prin urmare, 
dublarea intervenţiei medicilor 
specialişti în acelaşi caz s-a 
înlăturat prin noul text. 
În ceea ce priveşte introducerea 
medicului specialist de medicină 
internă, ca specialitate alternativă a 
unuia dintre membrii comisiei, este 
nejustificată, din aceleaşi motive 
menţionate anterior. 
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6. Alineatele (1) şi (7) ale articolului 13 vor 
avea următorul cuprins:  
.................................................. 
“(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a 
consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
şi au următoarea componenţă:  
a) preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 
interne, medicină generală sau medicină de 
familie, absolvent de cursuri de management 
în domeniul sociomedical;  
b) un medic specialist în expertiză medicală şi 
recuperarea capacităţii de muncă, medicină 
generală sau medicină de familie, propus de 
direcţia judeţeană de sănătate publică, 
respectiv a municipiului Bucureşti;  
c) un reprezentant desemnat de organizaţiile 
neguvernamentale autorizate, care desfăşoară 
activităţi în beneficiul persoanelor cu 
handicap;  
d) un psiholog;  
e) un asistent social.” 
 
 

 
D-na deputat Cornelia Ardelean propune 
reformularea alin.(7) al art.13 după cum 
urmează: 
“(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a 
consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
şi au următoarea componenţă:  
a) preşedinte, medic specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 
interne, medicină generală sau medicină de 
familie, absolvent de cursuri de management 
în domeniul sociomedical;  
b) un medic specialist propus de direcţia 
judeţeană de sănătate publică, respectiv a 
municipiului Bucureşti în următoarele 
specialităţi, în funcţie de afecţiunea care 
produce handicapul: interne, chirurgie-
ortopedie, oftalmologie, ORL, psihiatrie, 
neurologie;  
c) un reprezentant desemnat de organizaţiile 
neguvernamentale care desfăşoară activităţi în 
beneficiul persoanelor cu handicap, cu avizul 
Consiliului Naţional al Dizabilităţii din 
România;  
d) un psiholog;  
e) un asistent social.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Prezenţa medicilor de specialitate 
este importantă deoarece 
diagnosticul şi gradul de handicap 
trebuie stabilit precis şi pentru a se 
evita încercarea de intrare în sistem 
fără a suferi de aceste afecţiuni. 
Este importantă activitatea în 
beneficiul persoanelor cu handicap 
şi nu neapărat autorizarea, existând 
organizaţii autorizate care nu au 
preocupări deosebite pentru 
activităţi în beneficiul persoanelor 
cu handicap. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Modificarea componenţei 
comisiilor, inclusiv prin reducerea 
numărului de membri-medici de 
diferite specialităţi, a fost avută în 
vedere urmare a reorganizării 
activităţii acestora. Astfel, acestea 
au devenit din comisii de 
„expertiză”, comisii de evaluare, 
care, pe baza diagnosticului pus de 
medicul specialist, fac încadrarea în 
gradul de handicap. Prin urmare, 
dublarea intervenţiei medicilor 
specialişti în acelaşi caz s-a 
înlăturat prin noul text. 
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7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  
"Art. 15. - (1) Autoritatea, consiliile judeţene 
şi prefecturile au obligaţia de a asigura 
condiţii corespunzătoare de desfăşurare a 
activităţilor inspectorilor judeţeni, astfel încât 
să se evite aglomeraţiile, tratamentul nedemn 
şi întârzierea rezolvării cererilor cetăţenilor.  
 

 
D-l deputat Grigore Crăciunescu propune 
introducerea în Legea de aprobare a unui text 
cu următorul cuprins: 
„3. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al 
articolului 15 va avea următorul cuprins: 
„Art.15. - (1) Autoritatea, consiliile judeţene, 
consiliile locale şi prefecturile au obligaţia de 
a asigura condiţii corespunzătoare de 
desfăşurare a activităţilor inspectorilor 
judeţeni, astfel încât să se evite aglomeraţiile, 
tratamentul nedemn şi întârzierea rezolvării 
cererilor cetăţenilor. În cazul bolnavilor 
nedeplasabili, comisia va numi 2 
reprezentanţi, dintre membrii săi, care se 
vor deplasa la domiciliul bolnavului.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Persoanele cu dizabilităţi grave nu 
se pot deplasa la comisie. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Adăugarea acestei noi teze la 
alin.(1) nu are sens, din moment ce 
se face referire la două situaţi 
absolut distincte, fără legătură între 
ele. De altfel, s-a făcut o confuzie 
gravă între activitatea inspectorului 
judeţean al ANPH şi modalitatea de 
lucru a comisiei judeţene de 
evaluare a persoanelor cu handicap. 
Posibilitatea deplasării membrilor 
acestei comisii la domiciliul 
persoanei în cauză a fost 
menţionată în Regulamentul-cadru 
de organizare şi funcţionare a 
comisiei judeţene. 
Introducerea acestei teze, formulată 
contrar dispoziţiilor legale privind 
tehnica de redactare a actelor 
normative, este inutilă. 
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D-l deputat dr. Ovidiu Brînzan propune 
introducerea în Legea de aprobare a unui text 
cu următorul cuprins: 
„4. În tot cuprinsul ordonanţei se va înlocui 
termenul de „handicap” cu cel de 
„dizabilitate”. 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru folosirea denumirii 
consacrate în Uniunea Europeană. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Termenul handicap nu exclude 
termenul dizabilitate. El este 
consacrat atât de Constituţia 
româniei cât şi de legislaţia 
internaţională. Spre edificare, se 
poate consulta Strategia naţională 
din domeniu aprobată prin hotărâre 
a Guvernului, în care sunt definite 
cele două sintagme, amintindu-se 
inclusiv aquis-ul comunitar. 
Diferenţierea de înţeles se face prin 
raportarea la individ şi mediul în 
care se află acesta. 
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 Comisia a propus aprobarea proiectului în forma prezentată în prezentul raport, cu un vot împotrivă şi o abţinere. 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Stelian DUŢU      Rovana PLUMB 

 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 


