
 

 

                                                             NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ  

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului 

 

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 9 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

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

ulterioare, pentru protecţia sănătăţii fizice şi mentale a persoanelor cu handicap, autoritaţile publice 

au obligaţia să creeze condiţii pentru asigurarea tehnologiei asistive şi de acces. 

De asemenea, așa cum este prevăzut la art. 11 litera a) din actul normativ invocat, în vederea 

asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la dispozitive 

medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a 

normelor sale de aplicare. 

Așa cum este prevăzut la art. 9 pct. 1 și art. 20 lit. a) și b) din Convenția privind drepturile 

persoanelor cu dizabitități, ratificată prin Legea nr. 221/2010, pentru a da persoanelor cu dizabilităţi 

posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieţii precum și pentru 

a asigura o mobilitate personală, în cel mai înalt grad posibil de independenţă, România trebuie să ia 

toate măsurile adecvate pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi la mijloace, dispozitive de 

mobilitate, tehnologii de asistare şi forme active de asistenţă şi de intermediere de calitate, inclusiv 

prin punerea acestora la dispoziţia lor. 

Programul de Guvernare 2018-2020 cuprinde la Capitolul Politici publice în domeniul muncii și 

justiţiei sociale -  O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități o serie de măsuri care 

includ și creșterea gradului de subvenționare pentru serviciile de recuperare, dispozitive ajutătoare, 

tehnologii asistive. 

Facilitarea accesului  persoanelor cu dizabilităţi la mijloace, dispozitive de mobilitate, tehnologii de 

asistare si forme active de asistenta si de intermediere de calitate la costuri accesibile este una dintre 

măsurile prevăzute de Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", 

2016-2020, aprobată prin HG nr. 655/2016, în cadrul obiectivului specific Asigurarea mobilităţii 

personale astfel încât persoanele cu dizabilităţi să aibă posibilitatea să trăiască independent şi să 

participe pe deplin la toate aspectele vieţii, direcția de acțiune Participare, obiectivul general 

Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 au fost stabilite atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi, autoritate care 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. 

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

directă a acesteia. 

2. Schimbări preconizate 



Actul normativ propune completarea HG nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, reglementând posibilitatea ca, în vederea 

asigurării accesului cu şanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi 

comunicaţional, în măsura în care se identifică fonduri externe și/sau europene nerambursabile, 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități să poate acorda persoanelor cu dizabilități, în 

cadrul unor scheme naționale, subvenții pentru achiziționarea de tehnologii și dspozitive asistive şi 

tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Contractul-cadru care reglementează condiţiile 

acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate.  

De asemenea, actul normativ reglementează acordarea subvențiilor pentru achiziționarea de 

tehnologii și dspozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Contractul-

cadru în baza unei proceduri aprobată prin Ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale, 

ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 45 de 

zile de la intrarea 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 asigurarea dreptului persoanelor cu 

dizabilități la protecţie egală şi la beneficiu egal al legii, fără niciun fel de discriminare și contribuie 

la creșterea calității vieții acestora. 

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  

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. 

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 

 În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale 

aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de Legea 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 completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privin privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi 
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