INFORMARE CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL CONSTITUITĂ
LA NIVELUL MINISTERULUI MUNCII DIN DATA DE 14.11.2016

La această ședință a Comisiei de dialog social au fost prezenți din partea
CNSLR FRATIA, SORIN STAN - Secretar General.
Asupra proiectelor de acte normative aflate pe ordinea de zi a ședinței
(astfel cum aceasta a fost transmisă confederației de către Ministerul Muncii), în
urma consultărilor cu instituțiile publice de asistență socială au fost formulate
propuneri și observații cu privire la următoarele proiecte de acte normative:
1. proiect de HOTĂRÂRE de Guvern privind condițiile de obținere a
atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist.
Pe scurt, propunerile și observațiile au vizat: condițiile pe care trebuie să

le îndeplinească o persoană pentru a fi atestat, care este entitatea care va organiza
cursurile de calificare pentru dobandirea atestatului, modalitatea de salarizare a
asistentului personal profesionist, necesitatea suplimentării numărului de posturi din
cadrul serviciilor de evaluare complexă a adulților
2. proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 268/2007.
În esență, au fost învederate următoarele propuneri/observații:
- În practică s-au întâlnit numeroase situaţii în care persoana adultă cu
handicap a contestat certificatul de încadrare în grad de handicap direct la instanţă,
iar aceasta a dat câștig de cauză dispunând ca persoana reclamantă să fie încadrată
în gradul solicitat, fără a se mai emite o decizie de către Comisia Superioară a
Persoanelor Adulte cu Handicap sau de către Comisia de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap, motiv pentru care am apreciat că trebuie reglementat și acest
aspect;
- am arătat că se impun a fi clarificate aspectele legate de scutirea de la
plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în situaţia în care o
persoană cu handicap accentuat, dar și în cazul celor cu handicap mental/auditiv
care posedă un autoturism comun cu soţul/soţia dar acesta nu îl deţine în
proprietate; Asistentul personal profesionist este scutit de la plata tarifului de
utilizare a reţelelor de drumuri naţionale?;
- lipsa unor definiții, spre exemplu care este semnificația sintagmei ”
absență temporară” – art. 27 din proiect;
- necesitatea instruirii viitorilor asistenți personali profesioniști de către
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specialiști din domeniul asistenței sociale (în special, din DGASPC-uri) dar și din alte
instituții/entități cu expertiză în acest sens;
- am solicitat să se precizeze expres dacă Serviciul public de asistenţă
socială din cadrul primăriilor neguvernamentale pot înfiinţa centrele prevăzute la
art.32, al.1 și reglementarea condițiilor/documentației necesare pentru obţinerea
avizului;
3.
proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și

completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
S-a subliniat necesitatea elaborării și a legislației subsecvente, legislație
care să răspundă următoarelor provocări/intrebări:
-Care sunt dificultăţile severe sau complete- definitie
- Cine stabilește aceste dificultăţi
- Care sunt indicatorii care măsoară dificultăţile severe sau complete
- Se vor specifica aceste dificultăţi în certificatul de încadrare în grad de
handicap
- limitele prevăzute de lege pentru decontare
- Elaborarea în cel mai scurt timp posibil de instucțiuni/norme de aplicare
pentru actul normativ mai sus menţionat
- dacă vor exista modificări ale anchetei sociale Anexa nr.6 din H.G.
430/2008 în conformitate cu toate elementele nou propuse?
- Cum se realizează dreptul la opţiune în situaţia în care beneficiarii vor
alege iniţial drepturile prevăzute la alin. 1 iar ulterior își vor schimba opţiunea pentru
decontare;
4. proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Metodologiei

privind organizarea și funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008.
Au fost formulate următoarele propuneri/observații:
- necesitatea stabilirii procedurii de realizare a transferului de dosare
între instituţii (se transferă dosarul medical și administrativ în original sau copii
conform cu originalul);
În cuprinsul tipizatului referitor la certificatul de încadrare în grad de
handicap să se regăsească și mențiuni referitoare la reședinţa persoanei cu
handicap;
- nu sunt menționate care sunt criteriile de eliberare a certificatului de
încadrare în grad de handicap pentru perioada de 24 luni;
- din conținutul actului normativ nu reiese care este scopul Anexei 5, cine
o completează și care este circuitul acesteia.
Precizare: forma completa a propunerilor/observatiilor le veși găsi
materialele atașate prezentei informări.
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SORIN STAN
SECRETAR GENERAL
CNSLR FRAȚIA

3

