
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ  

 

Proiect de Hotărâre de Guvern  

pentru modificarea și completarea  

Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, 

funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi 

completările ulterioare, ANPD coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi promovare a 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării 

reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi. 

De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, ANPD îndeplinește rolul de mecanism de coordonare a 

implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată prin Legea nr. 

221/2010. 

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare precum și Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, reprezintă cadrul 

juridic fundamental în domeniul activității de încadrare în grad și tip de handicap. 

 

Activitatea de coordonare metodologică și de monitorizare a activității de evaluare complexă în 

vederea încadrării în grad și tip de handicap,  observațiile practicienilor din domeniu dar și semnalele 

persoanelor cu handicap precum și ale organizațiilor reprezentative ale acestora, au evidențiat o serie 

de aspecte legislative care, deși reglementate, au fost interpretate și aplicate în mod neunitar, ceea ce, 

de multe ori, a generat nerespectarea drepturilor persoanelor cu handicap. Avem astfel în vedere 

următoarele aspecte:  

- persoanele care pot depune cererea de evaluare complexă pentru persoana cu handicap. 

- termenul de depunere a cererii de evaluare complexă și a documentelor necesare în cazul 

persoanelor care solicită reevaluarea este insuficient ( 30 de zile înainte de expirarea 

termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap).  

- modalitatea de constituire şi de aprobare a componenţei nominale a comisiei de evaluare nu 

este în concordanță cu legislația actuală, ca urmare a abrogării/modificării unor acte 

normative. (OG nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, OUG nr. 68/2010 privind unele măsuri de 

reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor 

aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa etc.)   

- indemnizaţia de şedinţă a membrilor comisiilor de evaluare, inclusiv a preşedintelui comisiei 

de evaluare.  

- contestarea certificatelor de încadrare în grad de handicap şi a certificatelor de orientare 

profesională. 

- termenul de soluționare a contestaţiilor insuficient. În ceea ce privește activitatea de 

soluționarea contestațiilor, în atribuțiile Comisiei Superioare de evaluare a persoanelor adulte 



cu handicap din cadrul ANPD, practica a reliefat o serie de dificultăți generate în special de  

numărul insuficient al membrilor acesteia în raport cu volumul mare al contestațiilor 

(1300/lună). 

- coordonarea metodologică a activității Comisiei Superioare. 

- din analiza comparativă a prevederilor legislative actuale cu cele ale Convenției privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități, în domeniul încadrării în grad de handicap s-a constatat 

că, așa cum este modelul actual al certificatului de încadrare în grad de handicap, 

confidențialitatea datelor personale nu este respectată, documentul conținând înformații 

referitoare la diagnosticul și tipul de handicap al persoanei (psihic, HIV/SIDA, etc). De 

asemenea, se impune corelarea gradelor de handicap cuprinse în certificat cu cele descrise de 

Legea nr 448/2006 și respectarea dreptului la opțiune al persoanei cu handicap în ceea ce 

privește angajarea asistentului personal sau plata indemnizației lunare. 

Având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi că, în contextul arătat, 

reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale, 

considerăm imperios necesar aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și 

completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008. 

11 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

2. Schimbări preconizate 

Modificările care se doresc a se opera în cadrul Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au în vedere îmbunătățirea activității acestei 

comisii.  

Totodată, prezenta hotărâre vizează atât soluţionarea unor aspecte care au ridicat, în mod constant, 

probleme în perioada anterioară, în practica încadrării în grad de handicap, cât şi eliminarea acelor 

bariere artificiale apărute în activitatea curentă a comisiei de evaluare. 

 

În acest sens, în domeniul activității comisiei de evaluare se reglementează în principal următoarele: 

- simplificarea procedurilor prin posibilitatea depunerii cererii tip de evaluare complexă și a 

documentelor necesare nu numai de către persoana solicitantă, așa cum este prevăzut în 

momentul de față, ci și de familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal 

profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap, sau, în 

lipsa acestora, de către orice persoană care o poate reprezenta;  

- termenul de depunere a cererii-tip de evaluare complexă și a documentelor necesare în cazul 

persoanelor care solicită reevaluarea, este suplimentat de la 30 de zile înainte de expirarea 

termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap, la 60 de zile. Se 

asigură astfel o perioadă de timp suficientă, astfel încât să existe continuitate în acordarea 

drepturilor persoanelor cu handicap al căror certificat va expira și pentru care comisia de evaluare 

trebuie să elibereze unul nou ;   

- constituirea și componența comisiei de evaluare, se vor realiza în conformitate cu Legea nr. 

448/2006 care a fost modificată la Capitolul Încadrarea în grad de handicap. În acest sens, 

alineatul (1) al articolului 8 se va modifica, făcând trimitere la art 85 din Legea nr. 448/2006:   

Constituirea şi componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a 

consiliului judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului 

Bucureşti, cu respectarea prevederilor art.85 alin. (4) din Legea nr.448/2006, precum şi ale 

celorlalte prevederi legale în vigoare.   
- indemnizația de ședință la care au dreptul membrii comisiei de evaluare, inclusiv președintele, 

este reglementată la art. 85 din Legea nr. 448/2006. Pentru realizarea unei unități de concordanță, 

se va modifica art. 9 alin.(4) astfel: Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preşedintele, au 

dreptul, potrivit art 85 alin 7 din Legea nr.448/2006, la o indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 

1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor 

municipiului Bucureşti. Plata indemnizaţiei se suportă din bugetele consiliilor judeţene, respectiv 

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 



- schimbarea termenului de soluționare al contestațiilor din 45 de zile în 60  de zile lucrătoare de 

la înregistrarea în Registrul de evidență al Comisiei Superioare, prin modificarea art. 13 alin.(4) în 

acest sens, având în vedere volumul de activitate al comisiei superioare ( 1300 contestații/lună); 
- reglementarea coordonării activității comisiei de evaluare din punct de vedere metodologic 

de către Comisia superioară, care funcţionează în structura Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Dizabilități, prin referire la art . 902 din Legea nr.448/2006.   

- modelul certificatului de încadrare în grad și tip de handicap pentru a corespunde cu 

prevederile Legii nr. 448/2006 și cu modelul deciziei emisă de Comisia superioară. În acest sens   

sunt stabilite măsuri tranzitorii în ceea ce privește valabilitatea certificatelor de încadrare în grad 

de handicap emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

3. Alte informaţii     

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                     

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impact asupra sarcinilor administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Impact social 

Reglementările stabilite prin prezentul act normativ au ca scop îmbunătăţirea, dezvoltarea, eficienţa şi 

calitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap.  

4. Impact asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Alte informaţii 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung 

(pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

patru ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, în 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. contribuţii de 

asigurări 

 

 

 

     

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare,  

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

      



acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informaţii 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:                                                             

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispozitii. 
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii;  

Nu este cazul.  

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.   

2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare                      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                     

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare   
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.       

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                    

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                    

6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a 



Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Prezentul Proiect de hotărâre a făcut obiectul Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu 

handicap, organizat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, care s-a întrunit în 

data de 31 august 2016 în prezența atât a reprezentanților următoarelor instituții publice: Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sănătății, Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională pentru Plăți și 

Inspecție Socială, cât și a Centrului de Resurse Juridice, organizație de drepturile omului.  

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.           

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

Proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, 

Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din 

România şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social . 

6. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

La elaborarea prezentului act normativ au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

4. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 



Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea 

și completarea  Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008. 
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