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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap (b96/18.03.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fimctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (696/18.03.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fimctionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in sedinta 

din data de 7.04.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarele

observatii:

• se impime stabilirea prin lege a uni termen in care autoritatile publice locale sa ia 

masurile stabilite de lege si, in caz contrar, sa fie prevazute sanctiuni.

• la art. 18 alin. (1) din propunerea legislativa sunt mentionate o serie de accesibilizari 

pentru persoanele cu deficiente de vedere si fizice, dar doar cele ce tin de informare, 

acces §i deplasare in interiorul cladirii. Pentru incluziunea elevilor cu dizabilitati, este
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necesar mai mult, cum ar fi accesibilizarile din NP- 051 din 2012 M.L.P.D.A. (normativ 

pentru accesibilizare), astfel fiind incluse, de exemplu, §i spatiile de la toaleta. In plus, 

este necesara mentionarea alter accesibilizari care tin de spatiul din clasa, organizarea 

materiei, limbajul utilizat la predare, de la limbajul simplificat - user de citit §i de inteles, 

specific pentru persoanele cu deficiente intelectuale, pana la utilizarea pictogramelor 

pentru cei cu deficienta de auz sau a diverselor softuri pentru cei cu deficiente vizuale;

• se impune o consultare mai larga a organizatiior de persoane cu dizabilitati, pentru 

adaugarea in acest articol a tuturor conditiilor care due la incluziunea in invatamant.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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