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În temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 

89 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm spre dezbatere și adoptare propunerea 
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promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Lege pentru completarea Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de România încă din 

anul 2010, recunoaşte dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi la o viaţă 

independentă în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi şi obligă statele părți să ia 

măsurile eficiente şi adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi se bucură 

pe deplin de acest drept şi de deplină integrare în comunitate şi participare la viaţa 

acesteia. 

România s-a angajat să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor 

astfel încât nicio persoană cu dizabilităţi să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau 

abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite. 

Sistemul naţional de protecţie a persoanelor cu handicap din România este 

reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap. Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate prin acest act 

normativ au ca obiectiv integrarea şi incluziunea socială a acestora.  

Conform Legii nr. 448/2006, persoanele cu handicap beneficiază de dreptul la ocrotirea 

sănătăţii, educaţie şi formare profesională, orientare şi reconversie profesională, servicii 

şi prestaţii sociale, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, 

asistenţă juridică, facilităţi fiscale etc. 

În ceea ce privește educaţia persoanelor cu handicap ca parte integrantă a sistemului 

naţional de învățământ, legea nu prevede însă măsuri de identificare şi integrare a 

persoanelor cu dizabilităţi care nu au urmat sau nu au finalizat ciclurile de învăţământ 

obligatoriu, dezvăluind astfel o situație de discriminare. Spre deosebire de aceasta, Legea 

nr.1/2011 a educației naționale reglementează măsuri de reintegrare a elevilor care nu au 

absolvit învățământul primar și secundar inferior. 

Concret, programul ,,A doua șansă” reglementat prin OMECTS 5248/20111 și OMEN 

4093/20172 se referă exclusiv la învățământul de masă dar exclude învățământul special. 

Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) susține că 

situația de discriminare vine tocmai din faptul că, dacă pentru un elev din învățământul de 

masă care a abandonat școala există totuși posibilitatea recuperării învățământului 

obligatoriu (dacă îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările în vigoare), pentru un 

elev înscris în învățământul special această posibilitate nu este încă reglementată. 

 
1 OMECTS 5248/2011 este disponibil online la adresa: 
http://www.isjialomita.ro/files/legi/Ordinul%20MECTS%20nr.%205248%20din%202011.pdf 
2 MEN 4093/2017 este disponibil online la adresa:  
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204093_%20din%2019%20iunie%20
2017.pdf 

http://www.isjialomita.ro/files/legi/Ordinul%20MECTS%20nr.%205248%20din%202011.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204093_%20din%2019%20iunie%202017.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204093_%20din%2019%20iunie%202017.pdf


 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale prevede organizarea programelor educaționale 

de tip ,,A doua șansă” pentru ciclurile de învățământul primar și gimnazial conform Art. 29 

alin. (4) și Art. 30 alin. (2). 

Programul  ,,A doua șansă” este un program de corecție a abandonului școlar care 

asigură celor ,,care au renunțat la educația principală o a doua șansă pentru a învăța sau 

pentru a obține o calificare sau o oportunitate alternativă de învățare”3.  

Reintegrarea în sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala 

reprezintă unul dintre cei 4 piloni strategici ai “Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii 

a școli în România4” aprobată de Guvernul României prin HG nr. 417/2015 și publicată în 

Monitorul Oficial nr. 439 din 19.06.2015. Strategia evidențiază faptul că ,,accentul va fi pus 

pe asigurarea programelor “A doua șansă” în toate județele și pe implementarea 

mecanismului de sprijin pentru eliminarea obstacolelor care pot împiedica participarea.” 

Conform informațiilor oferite de către Ministerul Educației Naționale în legătură cu 

numărul persoanelor care și-au continuat studiile prin programul  ,,A doua șansă” avem 

următoarele date: în perioada 2013-2015 (anii școlari 2013-2014 respectiv 2014-2015) au 

fost cuprinși în acest program 8.733 cursanți în învățământul primar și 15.116 în 

învățământul gimnazial5. 

 

2. Schimbări preconizate 

 

Prezentul proiect propune extinderea atribuţiilor şcolilor speciale în sensul integrării 

persoanelor cu dizabilităţi prin dobândirea de noi competenţe profesionale prin intermediul 

programului “A doua şansă”. Extinderea reglementării acestui program în rândul 

persoanelor cu dizabilități se impune din motive de ordin constituțional, pentru respectarea 

principiului egalității și nediscriminării. 

 

Față de cele expuse, solicităm dezbaterea și adoptarea prezentei propuneri 

legislative. 

 

Inițiator: 

 Silvia-Monica DINICĂ – Senator USR 

 

 
3 Studiu privind reducerea abandonului timpuriu școlar în UE - Studiu (Sinteză), Direcția Generală de 
Politici Interne ale Uniunii, Serviciul de Politici B: Politici structurale și de coeziune - Cultură și 
Educație - disponibil online la adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-
CULT_ET(2011)460048(SUM01)_RO.pdf  
4 Disponibilă online la adresa: 
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategia%20privind%20reducerea%20parasiri
i%20timpurii%20a%20scolii.pdf (pg. 63) 
5 Răspunsul complet primit de la Ministerului Educației Naționale este disponibil online la adresa: 
https://www.senat.ro/PDFIntrebari/4%2012%20DINICA%20981%20B.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-CULT_ET(2011)460048(SUM01)_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL-CULT_ET(2011)460048(SUM01)_RO.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategia%20privind%20reducerea%20parasirii%20timpurii%20a%20scolii.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Strategia%20privind%20reducerea%20parasirii%20timpurii%20a%20scolii.pdf
https://www.senat.ro/PDFIntrebari/4%2012%20DINICA%20981%20B.pdf
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CAMERA DEPUTAŢILOR             

SENATUL 

 

L E G E 

pentru completarea Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol Unic - Legea  nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, modificată prin OUG nr. 60/2017, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr 648 din 07 august 2017, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

După alineatul (9) al articolului 16, se introduce un nou alineat, alin (10), cu 

următorul cuprins: 

,, (10) Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare, în colaborare cu 

Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap, cu autoritățile administrației 

publice locale şi cu furnizorii acreditaţi de servicii sociale, după caz, poate organiza 

programe educaționale de tip «A doua șansă»  în vederea promovării învățământului 

obligatoriu pentru persoane cu handicap care depășesc cu peste 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit învățământul primar, 

respectiv învățământul secundar inferior, gimnazial. Aplicarea programului educațional 

de tip  «A doua șansă» destinat persoanelor cu handicap va fi reglementată prin Ordin 

al ministrului Educației Naționale”. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 

alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI 

Ion-Marcel CIOLACU        Teodor Viorel MELEȘCANU 


