
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATCAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru modiflcarea si completarea

Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
precum si a alter acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titiul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati”

2. Articolul 1 se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„Art.l.- Prezenta lege reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu dizabilitati acordate 
in scopul integrarii, reintegrarii si incluziunii sociale a acestora, precum si obligatiile 
autoritatilor publice, persoanelor fizice si juridice pentru a asigura respectarea acestor 
drepturi.”

3. Partea introductiva a articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.3.- Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati au la baza urmatoarele 
principii:”

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

5. Articolul 5 se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5.- In intelesul prezentei legi, termenii §i expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:

1. acces neingradit al persoanei cu dizabilitati - accesul fara limitari sau restriclii la 
mediul fizic, informational §i comunicational;

2. accesibilitate - ansamblul de masuri §i lucrari de adaptare a mediului fizic, precum §i a 
mediului informational §i comunicational conform nevoilor persoanelor cu dizabilitati.
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factor esential de exercitare a drepturilor §i de indeplinire a obligapilor persoanelor cu 
dizabilitati in societate;

3. adaptare - procesul de transformare a mediului fizic §i informational, aproduselor sau 
sistemelor, pentru a le face disponibile §i persoanelor cu dizabilitati;

4. adaptare rezonabila la locul de munca - totalitatea modificarilor facute de angajator 
pentru a facilita exercitarea dreptului la munca al persoanei cu dizabilitati; presupune 
modificarea §i/sau adaptarea programului de lucru in conformitate cu potentialul 
functional al persoanei cu dizabilitati, achizitionarea de echipament asistiv, dispozitive §i 
tehnologii asistive §i alte masuri asemenea;

5. angajare asistata - optiunea de angajare care faciliteaza munca in locurile de munca 
obi§nuite de pe piata competitiva a muncii §i care presupune oferirea de sprijin in 
cautarea locului de munca §i la locul de munca, transport, tehnologii ajutatoare, instruire, 
specializare §i adaptarea sarcinilor in conformitate cu potentialul persoanei cu
dizabilitati;

6. asistent personal al persoanei cu dizabilitate grava - persoana care supravegheaza, 
acorda asistenta §i ingrijire copilului sau adultului cu dizabilitate grava, pe baza planului 
de abilitare-reabilitare, respectiv a planului individual de servicii al persoanei cu
dizabilitati;

7. asistent personal profesionist - persoana fizica atestata care asigura la domiciliul 
adultului cu dizabilitate grava sau accentuata ori la domiciliul sau, ingrijirea §i 
protectia adultului cu dizabilitate grava sau accentuata, aflat in conditiile prevazute de 
lege;

8. asistenta vie - include asistenta animala, ca de exemplu, cainele-ghid;

9. atelier protejat - spatiul adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilitati, unde acestea 
desfa§oara activitati de formare, dezvoltare §i perfectionare a abilitatilor; poate functiona 
in locatii din comunitate, in centre de zi, in centre pentru viata independenta pentru 
persoane adulte cu dizabilitati, centre de abilitare §i reabilitare pentru persoane 
adulte cu dizabilitafi, centre de ingrijire $i asistenta pentru persoane adulte cu 
dizabilitati §i in unitati de invatamant speciale;

10. autoritatile administratiei publice locale - consiliile locale, primarii,-consiliile 
judetene si presedindi consiliilor judetene;

11. bugetul personal complementar - stabile§te limitele cheltuielilor personale din cursul 
unei luni, in functie de gradul de dizabilitate, pentru piata taxei de abonament radio/TV, 
a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse §i a taxei pentru abonamentul la curentul 
electric;

12. buget de subzistenta - prestade sociala acordata persoanei cu dizabilitad care nu 
realizeaza venituri, care nu poate beneflcia de pensie pentru limita de varsta si de 
nici de pensie de invaliditate, si care este lipsita de capacitate de munca;
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13. cai §i mijloace de acces - elementele prin care se asigura accesul m cladirile publice §i 
care asigura posibilitatea deplasarii persoanelor cu dizabilitati in interiorul cladirii;

14. centrul de abilitare §i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitafi - serviciul 
social public sau privat care cuprinde un ansamblu de activitali, cu preponderenfa 
de abilitare §i reabilitare, realizate pentru a raspunde nevoilor individuate specifice 
ale persoanelor adulte cu dizabilitafi, in vederea dezvoltarii potenfialului personal, 
cu maximum 30 de beneflciari;

15. centrul de ingrijire §i asistenfa 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 
beneflciari;

16. centru de zi - serviciul social public sau privat destinat persoanelor cu 
dizabilitati, copii sau adulti, deservit de personal specializat si construit in jurul 
nevoilor acestora, in functie de varsta si tipul dizabilitatii. Centrele de zi sunt 
destinate furnizarii de terapii specifice, de recuperare sau ocupationale, precum si 
activitatilor de socializare ^i pregatire pentru o viata independent^;

17. centrul pentru viafa 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 integrarii in comunitate.

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 i^i pot indeplini obligatiile contractuale/legale;

19. cerinte educative speciale - necesitatile educationale suplimentare, complementare 
obiectivelor generate ale educatiei adaptate particularitatilor individuate §i celor 
caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari sau dificultati de invafare, precum §i o 
asistenta complexa de tip medical, social etc.;

20. cladiri de utilitate publica - cladirile apartinand institutiilor publice §i private care 
ofera populafiei diferite tipuri de servicii;

21. comisie de evaluare a persoanelor cu dizabilitati - organul de specialitate fara 
personalitate juridica in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucure§ti, ale carei atributii principale sunt stabilite prin 
prezenta lege;
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22. contractare - procedura de fmantare sau cofinantare de catre autoritafile administra^iei 
publice locale a serviciilor sociale publice realizate de flimizorii privap de servicii 
sociale, acreditafi m condipile legii;

23. dizabilitate - termenul generic pentru afectari sau deficienje, limitari de activitate §i 
restrictii de participare, definite conform Clasificarii intemafionale a funcfionarii, 
dizabilitapi §i sanatapi, adoptata §i aprobata de Organizapa Mondiala a Sanatapi, §i care 
releva aspectul negativ al interactiunii individ-context;

24. echipa mobila - serviciui social prin care se acorda intervenpi specializate la 
domiciliu, pe perioada determinata m baza evaluarii $i identificarii nevoii 
individuale specifice, pentru persoane cu dizabilitap care nu au acces facil la centre 
de zi p/sau nu se afla in proximitatea unui centru de zi, in vederea dezvoltarii 
potenfialului personal $i prevenirii instituponalizarii.

25. ecbipament de mobilitate - parte a tehnologiei asistive, care consta in orice tip de 
dispozitiv, manual sau electric, care faciliteaza deplasarea

26. egalizarea §anselor - procesul prin care diferitele structuri sociale §i de mediu, 
infrastructura, serviciile, activitatile informative sau documentare devin disponibile §i 
persoanelor cu dizabilitap;

27. incluziune sociala - setul de masuri §i acpuni multidimensionale din domeniile 
protecpei sociale, ocuparii fopei de munca, locuirii, educatiei, sanatapi, informarii §i 
comunicarii, mobilitapi, securitapi, justipei ^i culturii, destinate combaterii excluziunii 
sociale;

28. indemnizape lunara - prestapa sociala lunara reprezentand sume de bani acordate 
persoanelor cu dizabilitap de natura sa faciliteze egalizarea de §anse, asigurarea unei 
viep autonome §i favorizarea incluziunii lor sociale;

29. integrare sociala - procesul de interacpune dintre individ sau grup §i mediul social, 
prin intermediul caruia se realizeaza un echilibru funcponal al papilor;

30. insotitor - persoana care acompaniaza persoana cu dizabilitap §i care beneficiaza de 
drepturi in condipile prevazute de lege;

31. loc de munca protejat - spapul aferent activitapi persoanei cu dizabilitap, adaptat 
nevoilor acesteia, care include cel pujin locul de munca, echipamentul, toaleta §i caile de 
acces;

32. locuinta protejata - serviciui social public sau privat care asigura gazduire p 
realizeaza activitap corespunzatoare nevoilor individuale specifice ale persoanelor 
cu dizabilitap, copii sau adulp, cu scopul de a incuraja autonomia personala p 
incluziunea sociala;

33. manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care elaboreaza planul 
individual de servicii al persoanei cu dizabilitap, si coordoneaza, monitorizeaza §i
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evalueaza indeplinirea planului individual de servicii, precum §i masurile luate in legatura
cu persoana cu dizabilitati;

34. masuri de protecfie - 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 independent^ pentru persoane adulte cu dizabilitafi, centre de abilitare 
si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati, centre de ingrijire si asistenta 
pentru persoane adulte cu dizabilitati;

35. plan individual de servicii - documentul care fixeaza obiective pe termen scurt, mediu 
si lung, elaborat de managerul de caz, precizand modalitatile de interventie si sprijin 
pentru persoanele cu dizabilitad, prin care se realizeaza activitatile si serviciile precizate 
in programul individual de reabilitare si integrate sociala;

36. program individual de reabilitare si integrate sociala - documentul elaborat de 
serviciile de evaluate complexa a persoanelor cu dizabilitati, in care sunt precizate 
activitatile si serviciile de care persoana cu dizabilitati are nevoie in procesul de 
integrate sociala;

37. reprezentant legal - parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite 
drepturile §i sa indeplineasca obligatiile fata de persoana cu dizabilitati;

38. §anse.egale - rezultatul procesului de egalizare a §anselor, prin care diferitele structuri 
ale societatii §i mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor dizabilitati;

39. tehnologie asistiva §i de acces - tehnologia care asigura accesul cu §anse egale al 
persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational §i comunicational;

40. unitate protejata autorizata - entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, 
in cadrul careia sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilitati, care reprezinta cel 
putin 30% din numarul total al angajatilor, iar timpul de lucru cumulat al acestora 
reprezinta cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor, precum §i 
orice forma de organizare, potrivit legii, aleasa pentru desfa§urarea unei activitati 
economice de catre o persoana fizica detinatoare a unui certificat de incadrare in grad de 
dizabilitate;”

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 6.- Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de drepturi la:
a) ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperate;
b) educatie si formate profesionala;
c) ocuparea si adaptarea locului de munca, orientate si reconversie profesionala;
d) asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
e) locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul 
fizic, informational si comunicational;
1) petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism; 
g) asistenta juridica;
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h) facilitati fiscale;
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 
2 ani si ori de cate ori este necesar.”

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati revin, in principal, 
autoritatilor administratiei publice locale si, in subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor 
administratiei publice centrale, societatii civile si familiei sau reprezentantului legal al persoanei
cu dizabilitati.”

8. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Pentru protectia sanatatii fizice si mentale a persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice 
au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice;
a) sa includa nevoile persoanelor cu dizabilitati si ale familiilor acestora in toate politicile, 
strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele 
guvemamentale de ocrotire a sanatatii;
b) sa creeze conditii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de 
comunicare, a serviciilor medicale si socioniedicale;
c) sa infiinteze si sa sustina centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap dizabilitate;
d) sa asigure accesul la tehnologii asistive, precum si accesibilizarea mediului;
e) sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei si agravarii dizabilitatii;
f) sa sprijine accesul la tratamentul balnear si de recuperare;
g) sa includa si sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltand programe specifice.

(2) Persoanele cu dizabilitati, familiile acestora sau reprezentantii lor legal! au dreptul la toate 
informatiile referitoare la diagnosticul medical si de recuperare/reabilitare, la serviciile si 
programele disponibile, in toate stadiile acestora.”

9. Articolul 10 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. - (1) Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de 
medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(2) Persoanele care solicita incadrarea in grad de dizabilitate beneficiaza de gratuitate pentru 
obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in 
vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa.
(3) Fondurile necesare aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se asigura din bugetul Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate, in baza contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate, aprobat in conditiile legii.”
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10. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu dizabilitati au 
dreptul la:

a) dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in 
Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului 
asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;

b) servicii gratuite de cazare §i masa §i pentm persoana care insoteste copilul cu 
dizabilitati, precum si pentru insotitorul adultului cu dizabilitate grava sau accentuata 
in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de 
familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale 
de sanatate, confonn Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

c) un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual 
de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului 
specialist.”

11. La articolul 16, alineatul (5) se abroga.

12. La articolul 18, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(1) In cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu dizabilitati 
au dreptul la:

a) servicii educationale de sprijin;
b) dotarea cu echipament tehnic adaptat cerintelor educationale ale persoanei cu 
dizabilitati, inclusiv aplicatii informatice sau dispozitive pentru transformarea textului 
scris/vorbit m forme alternative de comunicare vizuala, auditiva, augmentativa, dupa caz.
c) adaptarea cladirilor, cailor de acces si mobilierului din salile de curs;
d) manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de 
vedere;
e) utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si 
nivel.

(3) Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (1) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Educatiei, iar sumele aferente dreptului prevazut la alin. (2) se asigura de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse.”

13. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 19.- in vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati in unitatile de 
invatamant si in vederea integrarii, respectiv reintegrarii lor in societate, Ministerul
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Educatiei in colaborare cu alte autoritati publice cu atributii in domeniu au urmatoarele 
obligatii:

a) sa promoveze, sa asigure si sa garanteze accesul la educatie si la fonnare profesionala a 
persoanelor cu dizabilitati;

b) sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu dizabilitati nedeplasabile pe durata 
perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care 
persoana cu dizabilitati se afla, la domiciliu sau in unitati sanitare, inclusiv prin cadre 
didactice de sprijin sau itinerante;

c) sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale 
persoanelor cu dizabilitati, inclusiv prin asigurarea numarului necesar de cadre didactice de 
sprijin sau itinerante si adaptarea curriculumului scolar;

d) sa initieze d sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu 
familia si comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor 
individuale ale persoanelor cu dizabilitati;

e) sa pregateasca anual cadrele didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru 
elevii cu dizabilitati din grupe sau clase de invatamant de masa, inclusiv prin colaborare cu 
furnizorii de formare profesionala acreditati;

f) sa asigure conditiile necesare practicarii unui sport de catre orice persoana cu dizabilitati, 
precum si pregatirea cadrelor didactice in vederea insusirii de catre acestea a unor notiuni 
medicale si tehnice specifice;

g) sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu dizabilitati si familiile 
acestora, prin specialist in domeniul psihopedagogiei speciale;

h) sa adapteze cladirile unitatilor si institutiilor de invatamant si caile de acces pentru 
nevoile persoanelor cu dizabilitati, conform Normativului privind adaptarea cladirilor civile 
si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051 ”

14. Art. 21. alin. (1) se modiflca, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

(2) In vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati la cultura, sport §i turism, 
autoritatile administrajiei publice au obligafia sa ia urmatoarele masuri specifice:

a) sa sprijine participarea persoanelor cu dizabilitati §i a familiilor acestora la manifestari 
culturale, sportive §i turistice;

b) sa organizeze, in colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, 
manifestari §i activitaji culturale, sportive, de petrecere a timpului liber;
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c) sa asigure condi^ii pentru practicarea sportxilui de catre persoanele cu dizabilitati, inclusiv 
prill inflintarea de cluburi sportive pentru persoane cu dizabilitati, in parteneriat cu 
Comitetul National Paralimpic;

d) sa sprijine activitatea organizafiilor sportive ale persoanelor cu dizabilitati;

e) sa sprijine participarea persoanelor cu dizabilitati la practicarea activitatilor sportive.

15. La articolul 23, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu 
mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul, pe intreg teritoriul tarii.

(3) Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este 
valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate companiile de transport local, si 
este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, 
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

16. La articolul 24, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) ?i umiatoarele persoane:
a) insofitorii persoanelor cu dizabilitate grava, numai in prezen^a acestora;
b) persoana care insoteste copilul cu dizabilitate grava, numai in prezenta acestuia.
c) asistenjii personali ai persoanelor cu dizabilitate grava.

(4) Beneficiaza de prevederile alin. (3) si persoana care insoteste copilul cu dizabilitate 
accentuata, numai in prezenta acestuia.”

17. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„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 §i 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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(2) Persoanele adulte cu dizabilitate grava sau accentuata, reprezentantii legal! ai acestora, 
precutn si reprezentantii legal! 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 directiilor 
generale de asistenta sociala ^i protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii si 
pentru echipamente de mobilitate sau tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea 
creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar retumarea creditului sa nu depaseasca 10 ani.

(3) Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin. (1) ?i (2) si carora, in 
urma reevaluarii, li s-a schimbat incadrarea in gradul de dizabilitate grava beneficiaza in 
continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.
(4) Persoanele adulte cu dizabilitate grava sau accentuata, reprezentantii legal! ai acestora, 
precum si reprezentantii legal! ai copiilor cu dizabilitate grava sau accentuata, pot 
beneflcia de un nou credit, conform alin. (1) sau alin. (2), a carui dobanda se suporta din 
bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii pentru Protectia Persoanelor cu 
Dizabilitati la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu condifia rambursarii 
integrate a creditului initial.

(5) Metodologia de preluare de catre directiile generale de asistenta sociala ^i protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor 
privind angajamentul de plata a dobanzii mcheiate de Autoritatea pentru Protectia 
Persoanelor cu Dizabilitati si de asigurare a transferurilor flnanciare se aproba prin ordin 
al pre^edintelui Autoritatii pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.”

18. Articolul 28 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art.28. - (1) Persoanele cu dizabilitati, precum §i msotitorii sau, dupa caz, asistenpi personal! 
ai acestora, detinatori de autoturisme sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare a rejelelor 
de drumuri na^ionale, prevazut in Ordonan^a Guvemului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului 
de utilizare ?i a tarifului de trecere pe refeaua de drumuri nafionale din Romania, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare dintre 
persoanele indreptatite potrivit prevederilor alin. (1).”

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:
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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;
d) sa instituie masuri menite sa asigure pregatirea tanarului pentru viata adulta si pentru 
viata independents;
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 §i viata sociala, la diferite 
mijloace de petrecere a timpului liber;
i) sa evalueze, la cerere, elevii cu dizabilitati si cu cerinte educationale speciale.

(2) La implinirea varstei de 18 ani, sau la flnalizarea studiilor, directiile generale de 
asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti efectueaza evaluarea si orientarea profesionala a persoanei cu dizabilitati, in 
colaborare cu Agenda Nadonala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

(3) Directiile generale de asistenta sociala fi protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, impreuna cu Agenda Nadonala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca, colaboreaza in vederea inscrierii in Registrul electronic de facilitare a 
angajarii persoanelor cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca prevazut la art. 
74 alin. (1) lit.e), cu acordul acestora.”
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20. La articolul 31, alineatele (2)-(4) se modiflca si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se mregistreaza, in format fizic sau 
electronic, la autoritatea administratiei publice locale unde persoana cu dizabilitati doreste sa 
beneficieze de serviciile sociale.

(3) Cererea si actele doveditoare se depun sau se transmit spre inregistrare de persoana cu 
dizabilitati, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist 
sau organizatia neguvemamentala al carei membru este persoana cu dizabilitati.

(4) in vederea asigurarii serviciilor sociale necesare persoanelor cu dizabilitati, autoritatile 
publice au urmatoarele obligatii:

a) sa creeze conditii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzatoare nevoilor 
individuale ale persoanelor cu dizabilitati;
b) sa initieze, sa sustina si sa dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu 
dizabilitati, in colaborare sau in parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
c) sa asigure ponderea personalului de specialitate angajat in sistemul de protectie a 
persoanelor cu dizabilitati in raport cu tipurile de servicii sociale; asistenti social!, 
psihologi, instructor! de ergoterapie, kinetoterapeuti, pedagogi de recuperare, logopezi, 
psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educator! specializati, medici psihiatri, medici 
denti§ti, infirmieri;
d) sa implice in activitatile de ingrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu dizabilitati 
familia acesteia;
e) sa asigure instruirea anuala a personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul de 
protectie a persoanelor cu dizabilitati, inclusiv a asistentilor personal! si a asistentilor 
personal! profesionisti. Instruirea va avea in vedere prdblematica 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 §i specialisti in domeniul dizabilitati!, in colaborare sau in 
parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, cu o frecventa de cel putin de 
doua ori intr-un an calendaristic;
g) sa infiinteze si sa sustina sistemul bazat pe managementul de caz in protectia persoanei
cu dizabilitati;
h) sa incurajeze si sa sustina activitatile de voluntariat;
i) sa asigure asistenta si ingrijire sociomedicala la domiciliul persoanei cu dizabilitati;
j) sa intocmeasca si sa actualizeze periodic, prin grija directiilor generate de 
asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, in colaborare cu furnizorii de servicii sociale acreditati
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conform legii, Registrul electronic al persoanelor cu dizabilitati care beneficiaza de 
servicii sociale in sistem public sau privat.”

21. La articolul 32, alineatul (1) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de servicii sociale acordate, dupa caz:
a) la domiciliu;
b) in comunitate;
c) in locuinte protejate, centre de zi, centre respiro, centre pentru viata independents 
pentru persoane adulte cu dizabilitafi, centre de abilitare §i reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilitati si in central de ingrijire si asistenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitati publice sau private.”

22. La articolul 33, alineatul (1) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Autoritafile administrafiei publice judetene au obligapa de a organiza, administra §i fmanta
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 ^i/sau 
cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditati, servicii sociale destinate 
persoanelor cu dizabilitati, in condipile legii.”

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 flnanta 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 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
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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 respiro 
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 nivelc)
judetean.”

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 desfa^oara 
programe de aparare a drepturilor persoanelor cu dizabilitaji $i ai organizajiilor 
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.”

25. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Persoana adulta cu dizabilitate grava are dreptul la un asistent personal, in baza 
evaluarii sociopsihomedicale sau la indemnizatia lunara corespunzatoare, la solicitarea 
persoanei cu dizabilitati, in baza certificatului de incadrare in grad de dizabilitate grava.

(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.”

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, §i i se acorda indemnizatia prevazuta la 
art. 43 alin. (1).”

27. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu 
urmatorul cuprins:

„(4) In situatia in care persoanei cu dizabilitate grava nu i se poate asigura gazduirea in 
familia extinsa, cu sprijinul zilnic al echipei mobile, acesteia i se asigura gazduirea intr-un
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centru de tip respiro public sau privat.

(5) In situatia in care angajatorul nu poate asigura gazduirea intr-un centru respiro, 
persoanei cu dizabilitate grava i se asigura gazduirea temporara in regim de urgenta 
intr-un centru pentru viafa independents pentru persoane adulte cu dizabilitafi, intr-un 
centru de abilitare $i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati sau intr-un centru de 
ingrijire §i asisten^a pentru persoane adulte cu dizabilitati, publice sau private.

(6) In cazul in care nu exista posibilitatea gazduirii in regim de urgenta, persoanei cu 
dizabilitate grava i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1).”

28. La articolul 38, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi 
asuma raspunderea, de a pune in aplicare integral planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul 
individual de servicii al persoanei cu dizabilitate grava, asa cum a fost aprobat de Comisia de 
evaluare;”

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.”

30. La articolul 40, alineatul (1) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Autorita^ile administratiei publice locale au obligafia sa prevada in bugetul local sumele 
necesare din care se suporta salarizarea, precum §i celelalte drepturi cuvenite asistentului 
personal, potrivit legii. Sumele se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unita^ile 
administrati v-teritoriale. ”

31. Articolul 42 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Parintii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu dizabilitate grava, 
persoana sau familia care a primit in plasament un copil cu dizabilitate grava, adultii cu 
dizabilitate grava sau reprezentantii legali ai acestora au dreptul sa opteze intre asistent 
personal si indemnizatia de insotitor.

(2) Persoanele cu dizabilitate grava care au §i calitatea de pensionari de invaliditate incadra^i in 
gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta de Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, sau 
pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine §i in cazul trecerii pensionarilor de
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invaliditate la pensia pentru limita de varsta.

(3) Invalizii de razboi care au calitatea de persoane cu dizabilitate grava §i sunt pensionari de 
invaliditate gradul I beneficiaza atat de dreptul prevazut la alin. (2), cat §i de dreptul prevazut la 
art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificMle §i completarile ulterioare.

(4) Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris, transmisa prin orice mijloc de 
cotnunicare, directiilor generate de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(5) Directiile generate de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucure§ti, comunica angajatorului, in termen de 5 zile, optiunea 
exprimata in conditiile prevazute la alin. (4).”

32. Articolul 43 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Indemnizatia lunara de insotitor prevazuta la art. 42 alin.(l) este in cuantum egal 
cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care 
reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice.

(2) Plata indemnizatiei lunare de insotitor se asigura de la bugetui de stat, prin Ministerul 
Muncii si Protectiei Sociale si de face de catre agenfiile pentru plaji §i inspec^ie sociala 
judetene $i a municipiului Bucuresti.

(3) Plata indemnizatiei lunare de insotitor se face pe perioada valabilitatii certificatului de 
incadrare in grad de dizabilitate, emis de comisia de evaluare a persoanelor cu dizabilitati.

(4) Nu pot beneficia de indemniza|ia lunara:

a) parintii sau reprezentan{ii legal! ai copilului cu dizabilitate grava pentru care s-a 
stabilit masura de protectie speciala, in condijiile legii, la un asistent maternal sau intr-un 
serviciu de tip rezidenfial;

b) adullii cu dizabilitate grava sau reprezentantii lor legali, pe perioada in care aduljii cu 
dizabilitate grava se afla in ingrijirea §i protectia asistentului personal profesionist, sau 
sunt gazduiti in locuinte protejate sau in centre publice cu componenta rezidentiala, 
cu excepjia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institupi rezidenjiale publice cu 
caracter social, medico-social, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii 
administrafiei publice pe o perioada mai mare de o luna;

c) persoanele cu dizabilitate grava care sunt repnute, arestate sau condamnate defmitiv 
la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada repnerii, arestarii ori a detenpei.”
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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.
(2) Adultul cu dizabilitate grava sau accentual care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza 
venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate fi integrat 
intr-o locuinta protejata sau poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal 
profesionist, la domiciliul asistentului personal profesionist.
(3) Copilul cu dizabilitati care beneficiaza de ingrijirea si protectia unui asistent maternal, 
dupa implinirea varstei de 18 ani, poate beneflcia in continuare de ingrijirea si protectia 
asistentului maternal, care devine asistent personal profesionist, prin efectul legii.
(4) Ingrijirea si protectia adultilor cu dizabilitate grava sau accentuata de catre asistentul 
personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiei de evaluare a persoanelor cu dizabilitati 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(5) Opinia adultului cu dizabilitate grava sau accentuata se va lua in considerare la luarea 
deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist.
(6) Contractul individual de munca al asistentului personal profesionist se incheie de catre 
directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, sau de catre fumizorii de servicii sociale privati, acreditati in 
conditiile legii.
(7) Eliberarea atestatului de asistent personal profesionist se face la cerere de catre Directiile 
generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestora;
(8) Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor cu dizabilitate grava 
si accentuata de catre asistentul personal profesionist, precum si eliberarea atestatului de 
asistent personal profesionist, se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(9) Asistentul maternal care ingrijeste copilul cu dizabilitate grava sau accentuata pana la varsta 
majoratului poate opta sa devina asistent personal profesionist.”

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 social de referinta prevazuta de Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana adulta cu dizabilitate accentuata;
b) de doua ori valoarea indicatorului social de referinta prevazuta de Legea nr.
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76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, . 
pentru persoana adulta cu dizabilitate grava.”

35. La articolul 47, alineatul (2) se modiflca §i §i va avea urmatorul cuprins:

„(2) Asistentul personal profesionist beneficiaza si de alte drepturi, dupa cum urmeaza:

a) consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala 
si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori 
a fumizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire 
la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu dizabilitate grava sau accentuata;

b) decontarea cheltuielilor de transport intemrban, cazare si masa, in cazul in care 
deplasarea se face in interesul adultului cu dizabilitate grava sau accentuata, in conditiile 
stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;

c) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 23;

d) sa asiste si sa ofere sprijin persoanei cu dizabilitati in vederea integrarii sau 
reintegrarii sociale a acesteia, in procesul de educare, formare profesionala si 
angajare, participare la viata comunitatii, precum si in orice alte procese sau 
activitati similare.”

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.”

37. La articolul 47, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin. (4) si alin. (5), cu 
urmatorul cuprins:

„(4) In situatia in care persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata nu i se poate asigura 
gazduirea in familia extinsa, cu sprijinul zilnic al echipei mobile, acesteia i se asigura 
gazduirea intr-un centru de tip respiro public sau privat.

(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 viaja independenta pentru persoane adulte cu 
dizabilitati,intr-un centru de abilitare §i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitaji 
sau intr-un centru de ingrijire $i asistenfa pentru persoane adulte cu dizabilitaji, public sau 
privat.”
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38. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 49. - Asistentul personal profesionist are urmatoarele obligatii principale:

a) sa asiste si sa asigure sprijin persoanei cu dizabilitati in vederea integrarii sau 
reintegrarii sociale a acesteia;

b) sa colaboreze cu serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de 
asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti pentru identificarea nevoilor individuale si implementarea planului individual de 
servicii al adultului cu dizabilitate grava sau accentuata;

c) sa participe anual la instruirea organizata de angajator;

d) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi 
asuma raspunderea de a pune in aplicare integral planul individual de servicii al adultului cu 
dizabilitate grava sau accentuata;

e) sa presteze pentru adultul cu dizabilitate grava sau accentuata toate activitatile si serviciile 
prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;

f) sa intreprinda toate actiunile necesare pentru reintegrarea sociala a adultului cu 
dizabilitati, in sensul incurajarii acestuia de a se autoadministra la domiciliul persoanei cu 
dizabilitati sau, dupa caz, in cadrul familiei asistentului personal profesionist;

g) sa pastreze legatura permanent! cu managerul de caz pentru a obtine din partea 
acestuia recomandari privind planul de tratament si sprijin adaptat nevoilor specifice 
persoanei cu dizabilitati;

h) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu dizabilitate grava sau accentuata si 
sa nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;

i) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala §i protectia copilului judetene, respectiv 
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, 
orice modificare survenita in starea dizabilitate grava sau accentuata si alte situatii de natura sa 
modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.”

39. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Persoanele cu dizabilitati au dreptul la servicii sociale la domiciliu, in 
comunitate sau m centrele prevazute la art. 32 alin.(l) lit. c).

(2) Serviciile sociale la domiciliu se asigura prin intermediul echipelor mobile de interventie
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la domiciliu, al asistentilor personal! sau al asistentilor personal! profes!on!st!.

(3) Servkule soc!ale in comunkate se as!gura pr!n !ntermed!ul locumtelor protejate, 
centrelor de z!, centrelor resp!ro, centrelor pentru v!ata !ndependenta pentru persoane 
adulte cu d!zab!l!tai!.

(4) Pentru serv!c!!le sodale prevazute la al!n.(3), persoana cu d!zab!l!tat! poate beneflda de 
gazdulre pe o perloada ma! mare de 24 ore.

(5) In sltuatl! extraordlnare, persoanele cu d!zab!l!tat! care nu pot beneflda de servldUe 
sodale prevazute la al!n. (2) s! (3) pot fi admlse, numa! cu acordul persoane! cu d!zab!l!tat! 
^! numa! dupa conslllere medlcala, pslhologlca s! jurldlca, intr-un centru de ablHtare s! 
reabllltare pentru persoane adulte cu d!zab!l!tat! sau intr-un centru de ingrljlre s! aslstenta 
pentru persoane adulte cu dizabilitad, pe o perloada ma! mare de 30 zlle.

(6) Pentru sltuatllle extraordlnare prevazute la al!n.(5), cererea de admltere in centrul de 
abllltare s! reabllltare pentru persoane adulte cu dlzabllltat! sau in centrul de ingrljlre si 
aslstenta pentru persoane adulte cu dlzabllltat! va f! insotlta de un Istorlc al masurllor de 
prevenire a Instltutlonallzarl! si de Integrare a persoane! cu dlzabllltat! in sodetate.

(7) Echlpele mobile si centrele prevazute la alin,(3) si (5) se infiinteaza ca structuri, cu sau 
fara personalitate jurldlca, astfel:

a) in subordinea consiliilor judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, in structura directiilor generale de aslstenta sociala si protectia copilului;

b) in subordinea autoritatii administratiei publice locale la nivel de munieipiu, oras sau 
comuna, in structura serviciului public de aslstenta sociala, cu exceptia centrelor pentru 
viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati, centrelor de abllltare si 
reabllltare pentru persoane adulte cu dizabilitati si centrelor de ingrljlre si aslstenta 
pentru persoane adulte cu dizabilitati;

(8) Capacitatea centrelor respiro, centrelor pentru viata independenta pentru persoane 
adulte cu dizabilitaji, centrelor de abllltare si reabllltare pentru persoane adulte cu 
dizabilitaji si centrelor de ingrljlre si aslstenta pentru persoane adulte cu dizabilitaji 
publice si private nu poate fi mai mare de 30 de locuri.

(9) Echlpele mobile de interventie la domiciliu, locuintele protejate, centrele de zi, centrele 
respiro si centrele pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitaji, centrele 
de abllltare si reabllltare pentru persoane adulte cu dizabilitaji si centrele de ingrljlre si 
aslstenta pentru persoane adulte cu dizabilitaji, publice si private functioneaza cu respectarea 
standardelor specifice de calitate.
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(10) Echipele mobile de interventie la domiciliu, locuintele protejate, centrele de zi, centrele 
respiro, centrele pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati, centrele 
de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati si centrele de mgrijire si 
asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati publice si private sunt coordonate metodologic 
de Autoritatea pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.

(11) Finantarea masurilor de protectie de tip echipe mobile de interventie la domiciliu, 
locuintele protejate, centre de zi, centre respiro, centre pentru viata independenta pentru 
persoane adulte cu dizabilitati, centre de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu 
dizabilitati si centre de ingrijire si asistenta pentru persoanele adulte cu dizabilitati se asigura 
de la bugetul de stat, prin bugetul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului 
sau al autoritatii administratiei publice locale la nivel de municipiu, oras sau comuna, dupa caz, 
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.”

40. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Fumizorii de servicii sociale acreditati pot infiinta, administra si finanta 
centre-pilot, pentru o durata de minimum 2 ani, in vederea desfasurarii unui tip de activitati cu 
caracter inovator in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati, precum si echipe mobile, 
locuinte protejate, centre de zi, centre respiro, centru pentru viata independenta.

(2) inflintarea echipelor mobile, locuintelor protejate, centrelor de zi ,centrelor respiro si 
centrelor pentru viata independenta de catre fumizorii de servicii sociale acreditati se face 
cu avizul Autoritatii pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati. Autoritatea pentru 
Protectia Persoanelor cu Dizabilitati emite avizul in termen de maximum 45 zile de la 
depunerea cererii de solicitare a avizului.

(3) Evaluarea activitatilor cu caracter inovator se realizeaza de Autoritatea pentru Protectia 
Persoanelor cu Dizabilitati.

(4) Evaluarea activitatii echipelor mobile, a activitatii din locuintele protejate, din centrele 
de zi, din centrele respiro si centrelor pentru viata independenta infiintate de catre 
fumizorii de servicii sociale acreditati se realizeaza periodic de catre Autoritatea pentru 
Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.”

41. La articolul 53, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Persoanele cu dizabilitati din centrele de zi, locuintele protejate, centrele pentru viaja 
independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati, centrele de abilitare !$i reabilitare 
pentru persoane adulte cu dizabilitati si centrele de ingrijire §i asistenta pentru persoane
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adulte cu dizabilitafi beneficiaza de servicii medicale din cadrul pachetului de servicii medicale 
de baza care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, 
conform Contractului-cadru privind condi^iile acordarii asisten^ei medicale in cadrul sistemului 
de asigurari sociale de sanatate.

(4) Ministerul Educatiei aloca fonduri de la buget pentru fmantarea cheltuielilor aferente:
a) activitatilor de educatie desfasurate in centrele pentru persoanele cu dizabilitati;
b) perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor didactice;
c) altor actiuni si activitati, in conditiile legii.”

42. La articolul 54, aiineatul (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, centra pentru viata independents 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.”

43. La articolul 54, aiineatul (3) se abroga.

44. La articolul 55, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Autoritatile administratiei publice locale, precum si fumizorul de servicii sociale au 
obligatia de a facilita si asigura personalului care vine in contact cu persoana cu dizabilitati, 
indiferent de locul in care se afla persoana cu dizabilitati, programe de formare profesionala, 
precum si programe de instruire specifics cu privire la problematica dizabilitati! si legislatia in 
domeniu.

(2) Personalul din cadrul locuintelor protejate si centrelor prevazute la art. 51 alin. (2), alin. (3) 
§i alin. (5) are obligatia respectarii standardelor specifice de calitate, precum si a prevederilor 
legale privind drepturile persoanelor cu dizabilitati.”

45. La articolul 56, aiineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Personalul de specialitate care i§i 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.”

46. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 57. - (1) Dreptul la prestatiile sociale se na^te in momentul emiterii certificatului de
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incadrarea in grad de dizabilitate.

(2) Dreptul la prestatiile sociale se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei 
generale de asistenta sociala si protectia copilului in baza docuraentului care atesta incadrarea in 
grad de dizabilitate din evidenta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului si a 
optiunii exprima.
(3) Plata prestatiei sociale se face in baza deciziei de plata emisa de directorul executiv al 
agentiei judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre 
personalul cu atributii in acest sens, preluat de la directiile generale de asistenta sociala si 
protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(4) In situatia in care persoana incadrata in grad de dizabilitate nu doreste sa beneficieze de 
prestatii sociale poate depune cerere in acest sens.

(5) Cererea prevazuta la alin. (4) se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale 
competente in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu dizabilitati si se 
transmite directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in maximum 5 zile 
lucratoare de la imegistrare.
(6) Dreptul la prestatii sociale se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care persoana a fost 
incadrata in grad de dizabilitate §i inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana nu mai este 
incadrata in grad de dizabilitate sau, dupa caz, a depunerii cererii prevazute la alin. (4).”

47. La articolul 58, alineatele (1), (2) si (5) se modiflca si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Copiii cu dizabilitati, inclusiv copiii diagnosticati cu infectie de tip HIV/SIDA, 
beneficiaza de alocajie de stat in condi^iile §i in cuantumul prevazut de lege.

(2) Copiii cu dizabilitati, inclusiv copiii diagnosticati cu infectie de tip HIV/SIDA, beneficiaza 
de o alocatie lunara de hrana, calculate pe baza alocajiei zilnice de hrana stabilite pentru 
consumurile colective din unita^ile sanitare publice.

(5) Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu 
dizabilitati in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, beneficiaza de 
prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel:

a) lOOVo din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu 
modificMle si completarile ulterioare, in cazul copilului cu dizabilitate grava;

b) 75% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile 
si completarile ulterioare, in cazul copilului cu dizabilitate accentuata;

c) 50% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea m. 76/2002, cu modificarile
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si completarile ulterioare, in cazul copilului cu dizabilitate medie.”

48. La articolul 58 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:

(i) 100% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu dizabilitate grava;

(ii) 75% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu dizabilitate accentuata;

(iii) 50% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, 
cu modificarile ^i completarile ulterioare, pentru adultul cu dizabilitate 
medie;

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

„(7) Adultul cu dizabilitate grava care nu realizeaza venituri altele decat cele neimpozabile, 
conform art. 62 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare si care nu beneficiaza de pensie pentru limita de varsta si nici de pensie pentru 
invaliditate, conform legii, beneficiaza de un buget de subzistenta reprezentand 100% din 
indicatorul social de referinta prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor 
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

(8) Adultul cu dizabilitate grava beneficiaza de bugetul de subzistenta mentionat la alin. (7) 
cu indeplinirea urmatoarelor conditii, cumulativ:

a) detine un certificat de incadrare in grad de dizabilitate grava.

b) nu a prestat niciodata munca in baza unui contract individual de munca si nici nu a 
obtinut venituri asimilate salariilor, in baza unui alt tip de contract asimilat contractului 
individual de munca.

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

50. La articolul 58, alineatul (14) se abroga.

51. La articolul 59, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Persoanele adulte cu dizabilitati au urmatoarele obligatii:
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a) sa se prezinte pentru evaluare/reevaluare la comisiile de evaluare pentru incadrarea in 
grad si tip de dizabilitate, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de 
valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de dizabilitate, cu exceptia 
persoanelor cu dizabilitati a caror afectiune a generat deflciente functionate si/sau 
structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de 
recuperare fi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de 
valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de dizabilitate;

b) sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;

c) sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de abilitare-reabilitare, respectiv 
in planul individual de servicii al persoanei cu dizabilitati;

d) sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu 
pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor consilierului 
specializat in medierea muncii din cadrul agen^iilor pentru ocuparea forfei de 
munca jude^ene $i a municipiului Bucure^ti;

e) sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialist, in scopul recuperarii, 
reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;

f) sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore 
de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de dizabilitate, domiciliu 
sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor 
prevazute de lege.”

52. Articolul 60 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 60. Persoana care are in ingrijire, supraveghere §i intretinere un copil sau adult cu 
dizabilitati are urmatoarele obligatii principale:

a)sa asigure cre§terea §i ingrijirea corespunzatoare a persoanei cu dizabilitati;

b) sa respecte §i/sau sa urmeze activitaple §i serviciile prevazute in planul de 
abilitare-reabilitare, respectiv in planul individual de servicii al persoanei cu dizabilitati;

c) sa insofeasca persoana cu dizabilitati, la termenul necesar sau la solicitare, pentru 
evaluare §i reevaluare, la comisiile cu competen^a in domeniu;

d) sa se prezinte la solicitarea directiilor generale de asistenfa sociala §i protecpa 
copilului judefene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucure§ti;

e) sa colaboreze cu asistentii sociali, cadrele didactice si speciali^tii in desfasurarea 
activitatilor care au ca scop recuperarea, reabilitarea, pregatirea scolara, pregatirea si 
orientarea profesionala si integrarea sociala;
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f) sa comunice directiilor generale de asistenja sociala §i protec^ia copilului judefene, 
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucure^ti, in termen de 48 de ore de la 
luarea la cuno^tinfa, orice modificare cu privire la gradul de dizabilitate, domiciliu sau 
re§edinta, starea materiala, precum §i alte situatii de natura sa modifice acordarea 
drepturilor prevazute de lege.”

53. Articolul 61 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 61. - In vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, 
informational si comunicational, autoritatile publice au urmatoarele obligatii;

a) sa promoveze si sa implementeze Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului 
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051. pentru a asigura 
accesul persoanelor cu dizabilitati in imobile si facilitarea utilizarii spatiului urban;

b) sa sprijine cercetarea, dezvoltarea si productia de noi tehnologii de informare si comunicare si 
tehnologii asistive;

c) sa initieze si sa sustina campanii de informare pentru elevi, studenti si cadre didactice 
referitoare la problematica dizabilitatii si a nevoilor persoanelor cu dizabilitati, precum si la 
integrarea, respectiv reintegrarea in societatea prin realizarea accesibilitatii;

d) sa faciliteze accesul persoanelor cu dizabilitafi la nolle tehnologii asistive;

e) sa asigure accesul la informatiile publice pentru persoanele cu dizabilitati;

f) sa asigure, din oficiu sau la cererea persoanei cu dizabilitati, interpret! autorizati ai 
limbajului mimico-gestual si ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate;

g) sa proiecteze si sa deruleze, in colaborare sau in parteneriat cu persoanele juridice, publice ori 
private, programe de accesibilitate sau de constientizare asupra importantei acesteia.”

54. La articolul 62, alineatele (1) si (2) se modiflca si vor avea urmatorul cuprins;

„ (1) Cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri 
publice, statiile mijloacelor de transport in comun, peroanele statiilor de transport feroviar, 
spatiile de parcare, strazile si drumurile publice, telefoanele publice, bancomatele vor fi adaptate 
conform prevederilor legale in domeniu, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor
cu dizabilitate, flind dotate cu minimum o rampa acces, mobila sau flxa, in termen de cel 
mult 1 an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2) Cladirile de patrimoniu si cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor 
arhitectonice, conform prevederilor legale in domeniu, cu minimum o rampa de acces, mobila 
sau fixa, in termen de cel mult 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.”

55. La articolul 62, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5) cu urmatorul
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cupnns:

„(5) Autoritatile administratiei publice locale raspund civil, contraventional sau, dupa caz, 
penal, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul articol.”

56. La articolul 63, alineatele (1) si (3) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Autoritatile prevazute de lege au obligatia sa elibereze autorizatia de constructie pentru 
clMirile de utilitate publica nuniai in conditiile respectarii prevederilor legale. Normativului 
privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051.

(3) Adaptarea accesului in cladirile aflate in patrimoniul public sau privat al statului ori al 
unitatilor administrativ-teritoriale se face si in conditiile cand nu se realizeaza lucrarile prevazute 
la alin. (2), la solicitarea persoanelor cu dizabilitati.”

57. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 64. - (1) Pentru a asigura accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitati la transport si 
calatorie, autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii;

a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport in comun aflate in circulatie;

b) adaptarea tuturor statiilor mijloacelor de transport in comun conform prevederilor 
legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spatiilor de acces spre usa de intrare in 
mijlocul de transport;

c) montarea panourilor de afisaj corespunzatoare nevoilor persoanelor cu dizabilitati 
vizuale si auditive in mijloacele de transport public;

d) imprimarea cu caractere mari §i in culori contrastante a rutelor si a indicativelor 
mijloacelor de transport in comun.

(2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile locale au 
obligatia de a asigura existenta unui numar de taxiuri adaptate transportului persoanelor 
cu dizabilitati care utilizeaza fotoliul rulant, intr-un procent egal cu raportul dintre 
numarul persoanelor cu dizabilitati care utilizeaza fotoliul rulant ^i totalul populatiei din 
unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

(3) Constituie discriminare refiizul conducatorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu 
dizabilitati, precum si a dispozitivului de mers.
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(4) Autoritatile administratiei publice locale competente si administratorii drumurilor publice 
au urmatoarele obligatii;

„a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe strazile si drumurile publice conform 
prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil, inclusiv la cererea unei persoane 
cu dizabilitati;

b) montarea sistemelor de semnalizare sonora si vizuala la intersectiile cu trafic intens.

(5) Cainele-ghid care insoteste persoana cu dizabilitate grava are acces liber si gratuit in toate 
locurile publice si in toate mijloacele de transport in comun.

(6) Administratorii infirastructurii feroviare si operatorii de transport feroviar au urmatoarele 
obligatii:

a) sa adapteze cel putin un vagon si statiile principale de tren, pentru a permite accesul 
persoanelor cu dizabilitati care utilizeaza fotoliul rulant;

b) sa marcheze prin pavaj tactil contrastant caile spre peroanele de imbarcare, ghisee sau 
alte utilitati;

c) sa asigure sprijin, prin personalul propriu, la solicitarea persoanei cu dizabilitati 
sau a insotitorului acesteia, pentru accesul persoanei cu dizabilitati in vagoane, 
respectiv pentru coborarea acesteia din vagoane.”

58. La articolul 65, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) In spatiile de parcare ale domeniului public si cat mai aproape de domiciliul persoanei cu 
dizabilitati, administratorul acestora repartizeaza un loc de parcare gratuita persoanei cu 
dizabilitati care a solicitat acest lucru.”

59. Articolul 67 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 67. - (1) Operatorii de telefonie au urmatoarele obligatii:

a) sa adapteze cel putin o cabina la o baterie de telefoane publice in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare;

b) sa fumizeze informatii despre costurile serviciilor in forme accesibile persoanelor cu
dizabilitati.

(2) Operatorii de servicii bancare au obligatia sa puna la dispozitia persoanelor cu dizabilitati, la 
solicitarea acestora, extrase de cont si alte informatii in formate accesibile.
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(3) Angaja^ii operatorilor de servicii bancare §i po§tale au obligapa de a acorda asistenta m 
completarea formularelor, la solicitarea persoanelor cu dizabilitati.

(4) Operatorii economici furnizori de produse de baza, precum i^i farmaciile au obligatia sa 
asigure asistenta si sprijin persoanelor cu dizabilitati, ori de cate ori este nevoie.”

60. Articolul 68 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 68.- Proprietarii de spatii hoteliere au urmatoarele obligatii:

a) sa adapteze cel putin o camera pentru gazduirea persoanei cu dizabilitati care utilizeaza 
fotoliul rulant;

b) sa marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, receptia si sa detina harta tactila a cladirii;

c) sa monteze insemne tactile in lifturi sau lifturi cu insemne acolo unde nu exista.”

61, Articolul 74 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 74. - (1) in vederea asigurarii evaluarii, orientarii, formarii si reconversiei profesionale a 
persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice prin Agenda Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca, au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:

a) sa realizeze/diversifice/sustina fmanciar programe privind orientarea profesionala a 
persoanelor cu dizabilitati;

b) sa asigure reconversia profesionala a persoanelor cu dizabilitati in conformitate cu 
abilitatile acesteia;

c) sa coreleze pregatirea profesionala a persoanelor cu dizabilitati cu cerintele pietei muncii;

d) sa creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare si orientare profesionala in orice meserie, 
in flinctie de abilitatile persoanelor cu dizabilitati;

e) sa inflinteze, sa flnanteze §i sa actualizeze lunar, la nivelul flecarui judet, respectiv sector 
al Municipiului Bucuresti, un registru electronic de facilitare a angajarii persoanelor cu 
dizabilitati, aflate in cautarea unui loc de munca. Agentia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca, in colaborare cu directiile generate de asistenta sociala si protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, va inregistra 
persoanele cu dizabilitati, aflate in cautarea unui loc de munca, precum si detalii legate de 
pregatirea si experienta profesionala. De asemenea, Agentia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca va inregistra autoritatile si institutiile publice si persoanele juridice, 
publice sau private care ofera locuri de munca persoanelor cu dizabilitati. Accesul la 
registrul de facilitare a angajarii este gratuit, atat pentru persoanele cu dizabilitati aflate in 
cautarea unui loc de munca, cat si pentru autoritatile si institutiile publice si pentru
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persoanele juridice, publice sau private care doresc sa angajeze persoane cu dizabilitati.

(2) Evaluarea §i orientarea profesionala a adultilor cu dizabilitati se realizeaza de catre serviciul 
de evaluare complexa din cadrul directiilor judetene de asistenta sociala, respectiv a 
Municipiului Bucuresti in conditiile legii.

(3) in vederea facilitarii si incurajarii incadrarii in munca a persoanelor cu dizabilitati. 
Agenda Nationals pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile judetene, are obligatia 
de a informa cel putin anual sau ori de cate ori intervin modidcari, persoanele juridice de 
drept public si privat despre drepturile si obligatiile pe care acestea le au cu privire la 
incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati, precum si cu privire la facilitatile de 
care beneficiaza in cazul angajarii acestora.”

62. La articolul 77, alineatul (2) se abroga.

63. La articolul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Persoanele cu dizabilitati pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si 
capacitatii lor de a indeplini cerintele postului respectiv.”

64. La articolul 78, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3‘), cu urmatorul 
cuprins:

„(3‘) Suma mentionata la alin. (3) lit. b), calculata ca diferenja pana la nivelul prevazut la 
lit. a), reprezinta pretul de achizitie inclusiv TVA, in cazul angajatorilor care nu au drept 
de deducere a TVA pentru achizitiile respective, potrivit art 297 din Legea 227/2015 privind 
Codul flscal, cu completarile si modificarile ulterioare. In cazul angajatorilor care au drept 
de deducere a TVA pentru achizitiile respective, suma reprezinta pretul de achizitie 
exclusiv TVA.”

65. La articolul 83, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Persoanele cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in 
munca beneficiaza de urmatoarele drepturi;

a) cursuri de formare profesionala;

b) adaptare rezonabila la locul de munca;

c) consiliere in perioada prealabila angajarii §i pe parcursul angajarii, precum §i in 
perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii din cadrul 
agenfiilor pentru ocuparea forjei de munca judefene $i a municipiului Bucure$ti sau 
din partea furnizorilor de servicii sociale acreditati, conform legii;

d) insotire la locul de munca pe durata perioadei de proba din partea unui consilier 
specializat in medierea muncii din cadrul agenfiilor pentru ocuparea forfei de
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munca jude^ene a municipiului 6ucure$ti sau din partea furnizorilor de servicii 
sociale acreditati, conform legii;

e) 0 perioada de proba la angajare, platita, de cel pufin 45 de zile lucratoare;

f) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului 
individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;

g) posibilitatea de a lucra mai pufin de 8 ore pe zi, in condi^iile legii, in cazul in care 
beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens.”

66. Articolul 84 se modifica si si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 84.- Angajatorii persoanelor cu dizabilitati beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca si 
achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu
dizabilitati;

b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu 
dizabilitati de la domiciliu la locul de munca, precum §i a cheltuielilor cu transportul materiilor 
prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu dizabilitati, angajata pentru 
munca la domiciliu;

c) profitul investit in adaptarea locurilor de munca §i achiz4ionarea utilajelor $i 
echipamentelor utilizate in procesul de producjie de catre persoana cu dizabilitati este 
scutit de impozit;

d) decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare 
si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu dizabilitati;

e) o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare.”

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) fncadrarea in grad si tip de dizabilitate a persoanelor cu dizabilitati se face de comisia de 
evaluare a persoanelor cu dizabilitaji, 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:
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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 de directia de sanatate publica 
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvemamentale care desfasoara activitati 
de protec^ie a drepturilor in-persoanelor cu dizabilitati;

d) un psiholog;

e) un asistent social.

(4) Componenia nominala a comisiilor de evaluare se aproba prin hotarare de catre consiliile 
jude^ene sau, dupa caz, locale ale sectoarelor municipiului Bucure§ti, cu avizul Autoritatii pentru 
Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.

(5) Pre§edintele comisiei de evaluare, fara a fi functionar public, face parte din structura de 
personal a direcfiei generale de asisten^a sociala §i protecpa copilului judefene, respectiv a 
sectorului municipiului Bucure?ti.

(6) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv pre§edintele, au dreptul la o indemnizatie de §edinta, 
echivalenta cu 1% din indemnizatia pre§edintelui consiliului jude^ean, respectiv a primarilor 
sectoarelor municipiului Bucuresti. Plata indemnizatiei se suporta din bugetele consiliilor 
judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucure§ti.

(7) Pre§edintele §i membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciile de evaluare 
complexa.

(8) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurata de personal care face parte 
din structura direc^iei generale de asistenfa sociala §i protec|ia copilului din subordinea 
consiliilor judefene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure§ti.

(9) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabile§te incadrarea in grad ?i tip de 
dizabilitate sunt aprobate prin ordin comun al ministmlui muncii, familiei §i protecpei sociale §i 
al ministrului sanata^ii.”

68. La articolul 86', alineatul (1) se abroga.

69. La articolul 86', alineatele (2), (2') si (3) se modifica §i 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
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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.

(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.”

70. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 87.- (1) Comisia de evaluare are urmatoarele atributii principale:
a) stabile§te incadrarea in grad §i tip de dizabilitate §i 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;

c) stabile?te masurile de protecjie a persoanei cu dizabilitati, in condipile legii;

d) revoca sau inlocuie§te masura de protectie stabilita, in condiliile legii, daca 
imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

e) informeaza persoana cu dizabilitati sau reprezentantul legal al acesteia cu privire la 
masurile de protecfie stabilite, drepturile §i obliga^iile ce le revin;

f) promoveaza drepturile persoanelor cu dizabilitati m toate activitatile pe care le 
intreprinde, in sensul protectiei si integrarii sociale a acestora.

(2) Pentru persoanele cu dizabilitafi a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau 
structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil, Comisia de evaluare va stabili un termen 
permanent de valabilitate a certificatului fara a fi necesara prezentarea acestora la reevaluarile 
periodice.

(3) Comisia de evaluare indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

(4) Organizarea si metodologia de functionare a comisiei de evaluare se reglementeaza prin 
hotarare a Guvemului;
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(5) Incadrarea sau respingerea incadrarii in grad si tip de dizabilitate se atesta prin certificat 
emis de catre Comisia de evaluare. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru.

(6) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (5) pot fi contestate de titularii acestora sau de 
reprezentantii legal! ai acestora, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la 
Comisia superioara de evaluare a persoanelor cu dizabilitati. Comisia superioara de 
evaluare a persoanelor cu dizabilitati emite o decizie in termen de cel mult 30 de zile 
calendaristice de la primirea contestatiei. Deciziile Comisiei de Evaluare pot fi atacate la 
instanta de contencios administrativ competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de 
taxa judiciara de timbru. Inaintarea contestatiei catre Comisia Superioare de Evaluare 
constituie procedura prealabila obligatorie conform Legii nr. 554/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

(7) Activitatea Comisiei de evaluare este coordonata metodologic de Autoritatea pentru 
Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.”

71. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 88. - in vederea exercitarii atributiilor ce revin comisiei de evaluare, se infiinteaza 
serviciile de evaluare complexa a copiilor, respectiv adultilor adulte cu handicap cu dizabilitati, 
in cadrul directiilor generate de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale 
ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

72. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 89. - (1) Odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de dizabilitate, comisia 
de evaluare are obligatia de a elabora-programul individual de reabilitare si integrare sociala al 
persoanei cu dizabilitati.

(2) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare si integrare sociala comisia de 
evaluare va colabora cu persoana cu dizabilitati sau cu reprezentantul legal al acesteia, precum 
si cu asistentul personal sau asistentul personal profesionist, dupa caz.

(3) Certificatul prevazut la alin. (1) da dreptul persoanei cu dizabilitati de a beneficia de 
dispozitiile prevazute de lege pentru gradul de dizabilitate respectiv.

(4) Programul individual de reabilitare si integrare sociala si planul individual de servicii 
prevazute la alin. (1) se intocmesc si se revizuiesc in conformitate cu normele metodologice de 
aplicare a prevederilor prezentei legi.”

73. La articolul 90^, alineatele (1) si (2) se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
„(1) Principalele atributii ale Comisiei superioare sunt:
a) asigura coordonarea metodologica si monitorizarea activitatii de evaluare si incadrare in grad
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si tip de dizabilitate;
a') solutioneaza contestatiile depuse conform art. 87 aiin (6);
a^) pune in aplicare criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad 
si tip de dizabilitate a persoanelor cu dizabilitati, aprobate prin ordin al ministrului muncii si 
justitiei sociale si al ministrului sanatatii, la propunerea Autoritatii pentru Protectia Persoanelor 
cu Dizabilitati;
c) stabileste prin decizie reevaluarea persoanelor cu dizabilitati, in urmatoarele situatii;

1. ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de 
control dispose prin ordin al ministrului muncii-si solidaritatii sociale;
2. ca unnare a autosesizarii;
3. ca urmare a contestatiei depuse conform art. 87 alin (6);

d) stabileste incadrarea in grad si tip de dizabilitate, ca urmare a reevaluarii dispose in conditiile 
lit. c);
e) participa la actiuni de verificare a activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de
dizabilitate.”

(2) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), Comisia superioara emite decizii dupa cum 
urmeaza:

a) de reevaluare, in conditiile alin. (1) lit. c);

b) de incadrare/neincadrare in grad si tip de dizabilitate, in urma reevaluarii dispose in 
conditiile alin. (1) lit. c).”

74. La articolul 90^ alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Reevaluarea persoanei se va realiza in termen de 60 de zile calendaristice de la data 
inregistrarii deciziei de reevaluare la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.

(3) in cazul in care persoana supusa reevaluarii nu se prezinta, fara motiv, la a doua convocare 
a serviciului de evaluare complexa, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia 
copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de 
prestatii sociale.”

75. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Se infiinteaza, pe langa Autoritatea pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati, Consiliul de 
analiza a problemelor persoanelor cu dizabilitati, denumit in continuare Consiliul, cu rol 
consultativ, in urmatoarea componenta:

a) presedintele Autoritatii pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati;

b) presedintele Consiliului National al Dizabilitati! din Romania;
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c) un reprezentant al Autoritatii pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati;

d) un reprezentant al Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale;

e) un reprezentant al Ministerului Sanatatii;

f) un reprezentant al unei organizatii neguvemamentale pentru protectia drepturilor
persoanelor cu dizabilitati;

g) cate un reprezentant al organismelor administratiei publice centrale si/sau locale, 
precum si al altor organisme de drept public sau privat din domeniu, cu statut de membri 
nepermanenti, in functie de problemele ce urmeaza a fi solurionate.”

76. Articolul 93 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 93. - (1) La nivelul jude^elor §i sectoarelor municipiului Bucure§ti se vor infiinta, pe langa 
direcpile generale de asistenja sociala §i protectia copilului judetene, respectiv locale ale 
sectoarelor municipiului Bucure§ti, comitete de analiza a problemelor persoanelor cu
dizabilitati.

(2) Din Comitetul de analiza a problemelor persoanelor cu dizabilitati vor face parte in 
mod obligatoriu: o persoana cu dizabilitati, un reprezentant legal al unui copil cu 
dizabilitati, un reprezentant al consiliului judetean, respectiv al consiliului local al 
sectorului municipiului Bucuresti, un reprezentant al direcfiilor generale de asisten^a 
sociala $i protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, un reprezentant al Agenjici judetene pentru ocuparea forjei de munca, respectiv 
a municipiului Bucuresti, si un reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean, respectiv 
al municipiului Bucuresti.

(3) Comitetul de analiza a problemelor persoanelor cu dizabilitati monitorizeaza, propune 
solutii pentru imbunatatirea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilitati si sesizeaza 
institutiile abilitate sa dispuna sanctiuni.

(4) Infiintarea, precum §i modul de organizare §i flinctionare a Comitetului de analiza a 
problemelor persoanelor cu dizabilitati se aproba prin hotarare a consiliului judetean, 
respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure?ti.”

77. La articolul 94, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(1) Masurile de protecde a drepturilor persoanelor cu dizabilitad sunt centrate pe nevoile 
beneficiarului si se fmanteaza din urmatoarele surse:

a) bugetul de stat, cu precadere din veniturile constitute din taxele percepute 
conform art. 78 alin. (3);

b) bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
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c) bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;

d) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

e) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.

(2) Pentm a garanta primirea de catre persoanele cu dizabilitati a sumelor reprezentand prestatii 
sociale, acestea vor fi constituite numai din sume provenind de la bugetul de stat si vor fi 
gestionate de Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale, prin agenfiile pentru pla^i §i inspecfie 
sociala judefene, respectiv a municipiului Bucure^ti.

(4) Pentru anumite servicii sociale fumizate persoanelor cu dizabilitati, se pot percepe taxe, in 
conditiile stabilite de fumizorii de servicii sociale public! sau privad acreditati, cu avizul
Autoritatii pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.”

78. La articolul 94, alineatul (3) se abroga.

79. Articolul 94' se abroga.

80. Articolul 94^ se abroga.

81. La articolul 95, alineatele (1) si (2) se modiflca si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Produsele si serviciile realizate in centrele publice pentru persoanele cu dizabilitati, aflate 
in coordonarea Autoritatii pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati, pot fi valorificate 
catre persoane fizice si juridice.

(2) Sumele obtinute in conditiile prevazute la alin. (1) vor fi folosite pentru functionarea 
centrelor respective.”

82. Articolul 96 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

(1) Autoritatea pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati flnanteaza sau, dupa caz, 
coflnanteaza anual programe de interes national care au ca scop integrarea, incluziunea sociala 
si profesionala a persoanelor cu dizabilitati, precum si cresterea calitatii vietii acestora.

(2) Programele de interes national prevazute la alin. (1), complementare actiunilor fmantate la 
nivel local, vor avea urmatoarele obiective generale:

a) accesibilizarea institutiilor si a cladirilor publice pentru toate persoanele cu 
dizabilitati, indiferent de tipul de dizabilitate;

b) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si 
buna functionare a serviciilor si centrelor care asigura ingrijirea persoanelor cu 
dizabilitati;
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c) instruirea personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor si centrelor 
pentru persoanele cu dizabilitati;

d) transcrierea sau traducerea materialelor informative si culturale in sistemele de acces la 
informatie, specifiee persoanelor incadrate in anumite categorii de dizabilitate; alfabet 
Braille, inregistrari audio, scriere vizuala cu litere marite, limbaj mimico-gestual, 
pictograme;

e) dezvoltarea de servicii de asistenta vie si alte forme sau servicii de asistenta adeevata a
dizabilitati;

f) realizarea de studii, cercetari si publicatii in cadrul domeniului sau de activitate;

g) informarea opiniei publice despre drepturile persoanelor cu dizabilitati prin campanii 
de mediatizare;

h) orice alte obieetive corespunzatoare domeniului de aetivitate al Autoritatii pentru 
Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.

(3) Programele de interes national prevazute la alin. (1) se aproba ca anexa la bugetul 
Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pe baza fundamentelor elaborate de Autoritatea 
pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.

(4) Metodologia de selectare §i fmantare a programelor de interes national se aproba prin ordin al
Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale.”

83. La articolul 97, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3) In scopul fmantarii programelor de interes national prevazute la art. 96 alin. (1), Autoritatea 
pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati poate aloca fonduri din bugetul propriu:

a) servieiilor publiee de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene si a 
eonsiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) furnizori de servicii sociale autorizati potrivit legii.

(4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe baza de conventii ineheiate eu 
consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv eu
furnizori de servicii sociale autorizati potrivit legii.

(5) Autoritatea pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati poate fmanta proiecte din cadrul 
programelor de interes national ce urmeaza sa fie realizate, pe baza de eonventie, in colaborare 
cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publiee centrale, precum si cu alte 
autoritati sau institutii publiee §i furnizori de servicii sociale autorizati potrivit legii.”
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84. Articolul 98 se abroga.

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

„ (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 15 alin. (1), cu amenda de la 
10.000 lei la 20.000 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 16-22, art. 23 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 24 alin. (1) - (6), art. 
27 alin. (1) si (2), art. 28, art. 30, art. 31, art. 33', art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (1) - (3), art. 34 
alin. (3) si (4), art. 37, art. 39, alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (5), art. 44, art. 46, art. 
47, art. 47' alin (1), art. 51, art. 54 alin. (1) - (2), art. 55 alin. (1) si (2), art. 61-64, art. 65 alin.
(1) , (2) §i (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, art. 71, art. 72, alin. (1), art. 74, art. 75 alin.
(2) , art. 76 si art. 78 alin (!'), alin (1^) si alin. (6), cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 78 alin. (2) §i (3), cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei;

d) nerespectarea dispozitiilor art. 83 alin. (1) lit. b), cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei;

e) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei;

f) nerespectarea conditiilor de autorizare in timpul functionarii ca unitate protejata autorizata, cu 
amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei si retragerea autorizatiei de functionare;

g) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate 
prin semn international pentru persoane cu dizabilitati, cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei §i 
ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;

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.”

86. Articolul 100' se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 100'. - Constituie contravenlie §i se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei 
urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre directiile generale de asistenta sociala §i protectia copilului judetene, 
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure§ti 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) §i (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),
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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 judefene, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucure§ti a prevederilor. art. 85 alin. (4).”

Art. 11. - (1) In tot cuprinsul Legii nr.448/2006, republicata, cu modiflcarile si completarile 
ulterioare, precum si al legislatiei in vigoare, sintagma “persoana cu handicap” se 
inlocuicfte cu sintagma “persoana cu dizabilitati” §i sintagma “certificat de incadrare in 
grad de handicap” se inlocuieste cu sintagma “certificat de incadrare in grad de 
dizabilitate”.

(2) Certificated de incadrare in grad de handicap emise pana la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi se utilizeaza in continuare pana la expirarea termenului de valabilitate a 
acestora.

Art. III. - Registrul electronic de facilitare a angajarii persoanelor cu dizabilitati, aflate in 
cautarea unui loc de munca, prevazut la art.74 alin.(I) lit.e) din Legea nr.448/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul act normativ, 
se infiinteaza in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - Articolul 3 din Ordonan^a Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare $i a tarifului de trecere pe refeaua de drumuri na^ionale din Romania, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari 
§i completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 
modifica $i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La alineatul (1), litera a), dupa punctul (xii), se introduce un nou punct, (xiii), cu 
urmatorul cuprins:

„(xiii) persoanele cu dizabilitati, precum $i insolitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai 
acestora, de^inatori de autoturisme.”

2. Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pet. (viii)-(xiii), lit. b)-e) sunt exceptate de la plata 
tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate, ca vehicule exceptate, in baza de date a 
SIEGMCR.”

3. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Obligafia de a solicita inscrierea/eliminarea vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pet.
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(viii)-(xiii), lit. b)-e) §i alin. (1^1) in/din baza de date a SIEGMCR §i marcarea vehiculelor 
prevazute la alin. (1) lit. a) pet. (i)-(vii) in Registrul national de eviden^a a permiselor de 
conducere §i a vehiculelor inmatriculate revine utilizatorilor acestora.”

4. Alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Documentele necesare §i condi^iile de inscriere/eliminare a vehiculelor prevazute la alin. (1) 
lit. a) pet. (viii)-(xiii), lit. b)-e) §i alin. (I'^l) in/din baza de date a SIEGMCR §i de marcare a 
vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pet. (i)-(vii) in Registrul national de eviden^a a permiselor 
de conducere §i a vehiculelor inmatriculate se stabilesc prin normele metodologice pentru 
aplicarea tarifului de utilizare ?i a tarifiilui de trecere care se aproba prin ordin al ministrului 
transporturilor.”

5. Alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Incepand cu data de la care inregistrarea tarifului de trecere se realizeaza prin SIEGMCR, 
vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pet. (viii)-(xiii), lit. b)-c), inscrise in baza de date ca 
exceptate de la plata tarifului de utilizare, sunt exceptate §i de la obligafia de plata a tarifului de 
trecere, fara a mai fi necesara solicitarea inscrierii acestora in baza de date a SIEGMCR.”

Art, V.- Articolul 22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul 
Oflcial al Romaniei, Partea 1, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (1') se introduce se introduce un nou alineat, (1^), cu urmatorul cuprins:

„(1^) Profitul investit in adaptarea locurilor de munca §i achizilionarea utilajelor ji 
echipamentelor utilizate in procesul de produefie de catre persoana cu dizabilitati este 
scutit de impozit.”

2. Alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„(2) Profitul investit potrivit alin. (1), alin (1'), alin, (P) reprezinta soldul contului de profit §i 
pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, obfinut pana in trimestrul 
sau in anul punerii in funefiune a activelor prevazute la alin. (1) si alin, (1^), respectiv 
trimestrul sau anul inregistrarii cheltuielilor prevazute la alin, (l'). Scutirea de impozit pe 
profit aferenta investifiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit calculat cumulat de 
la inceputul anului pana in trimestrul punerii in funefiune a activelor prevazute la alin. (1) si alin, 
(1^), respectiv trimestrul inregistrarii cheltuielilor prevazute la alin, (1*), pentru 
contribuabilii care aplica sistemul trimestrial de declarare §i plata a impozitului pe profit, 
respectiv in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului punerii in 
funefiune a activelor prevazute la alin. (1) si alin, (1^), respectiv inceputul anului inregistrarii
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cheltuielilor prevazute la alin. (1') pana la sfar§itul anului respectiv pentru contribuabilii care 
aplica sistemul anual de declarare plata a impozitului pe profit.”

3. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Pentru contribuabilii care au obligapa de a plati impozit pe profit trimestrial, m situajia in 
care se efectueaza investi^ii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la 
inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. In 
cazul in care in trimestrul in care se pun in functiune activele prevazute la alin. (1) si alin. (1^), 
respectiv trimestrul inregistrarii cheltuielilor prevazute la alin. (1‘) se inregistreaza pierdere 
contabila, iar in trimestrul urmator sau la sfar§itul anului se inregistreaza profit contabil, 
impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaza.”

4. Alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) in cazul contribuabililor prevazup la art. 47 care devin platitori de impozit pe profit in 
conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3‘) §i art. 52, pentru aplicarea facilitapi se ia in 
considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul trimestrului respectiv investit in 
activele prevazute la alin. (1) si alin. (1^), puse in funcpune incepand cu trimestrul in care 
ace§tia au devenit platitori de impozit pe profit, respectiv profitul contabil brut cumulat de la 
inceputul trimestrului investit conform alin. (1').”

5. Alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Pentru activele prevazute la alin. (1) si alin. (1^), care se realizeaza pe parcursul mai multor 
ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investipile puse in funcpune partial in anul respectiv, 
in baza unor situapi par^iale de lucrari.”

6. Alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(7) Prevederile alin. (1) si alin. (1^) se aplica pentru activele considerate noi, potrivit normelor 
metodologice.”

7. Alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(8) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) si alin. (1^) au obligapa de a pastra in 
patrimoniu activele respective cel pupn o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare 
economica, stability potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In 
cazul nerespectarii acestei condipi, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit 
§i se percep crean^e fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii 
facilitapi, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligapa depunerii declarapei fiscale
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rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele mentionate la alin. (1) si alin. (1^) 
care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situapi:

a) sunt transferate in cadrul operapunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte §i inlocuite, in conditiile in eare aceste situapi 
sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de eontribuabil. In eazul aetivelor 
furate, contribuabilul demonstreaza flirtul pe baza actelor doveditoare emise de organele 
judiciare.

d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligapi prevazute de lege.”

8. Alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(9) Prin exceppe de la prevederile art. 28 alin. (5) lit. b), contribuabilii eare beneficiaza de 
prevederile alin. (1) §i alin. (1^) nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerata pentru 
activele respective.”

ART. VI. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor 
modifica in mod corespunzator:

a) Hotararea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecfia §i promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 
2007, cu modificarile §i completarile ulterioare;

b) Ordinal ministrului transporturilor nr. 1463/2018 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nafionala de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare §i a tarifului de trecere, publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.881 din 18 octombrie 2018.

Art. VII. - Pentru respectarea obligatiilor prevazute la art. 19 din Legea nr.448/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul act normativ, 
Ministerul Educatiei in colaborare cu Directiile generate de asistenta sociala si protectia 
copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, stabilesc 
necesarul de profesori de sprijin si itineranti si organizeaza concursuri pentru ocuparea 
posturilor.

Art. VIII. - Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
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handicap, republicata in Monitorul Oflcial al Romaniei nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu 
modillcarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi 
republicata in Monitorul Oflcial, Partea I, dandu-se textelor o alta numerotare.

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 si ale 
art. 76 alin (1) din Constitutia Romaniei, republicata

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
Ion-Marcel CIOLACU

PRESEDINTELE SENATULUI 
’ Florin-Vasile CItU
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