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Către,
•

Adrian Vlad Chiotan, Președinte Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități

Ref la: Propunerile de modificare prin OUG a art. 78 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1 din 3
ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, care a fost subiectul dezbaterii în ședința de
guvern din data de 30 iunie 2017.
Referitor la propunerea de amânare de aprobare a modificărilor la art.78 din Legea 448/2006 din data de
30 iunie 2017 în cadrul ședinței de guvern, vă înaintăm o propunere de îmbunătățire a art. 78 în corelare
cu modificarea și a art.81 din lege, care să conducă la o reglementare mai clară și transparentă a sectorului
unităților protejate, respectiv crearea de noi locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități atât în cadrul
acestor structuri, cât și pe piața muncii.
În acest sens, vă înaintăm un tabel comparativ cu modificările propuse, respectiv argumentele și efectele
preconizate dacă se aprobă în varianta propusă. Acest document, a fost consultat și agreat cu 144 de ONGuri membre în FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, RISE - Rețeaua
Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică și DizabNet - Federația
Organizațiilor din Domeniul Dizabilității. De asemenea, demersul este susținut și de către FEDRA Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist și Asociația
ROMANIAN WOMEN’S LOBBY.
Având în vedere că sectorul unităților protejate este reprezentat de 712 de unități protejate, vă solicităm
să organizați o dezbatere publică pe modificările propuse, respectiv să realizați o analiză de impact,
plecând de la datele colectate la nivelul anului 2016 cu privire la sector.
În speranța că propunerile noastre vor conduce la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități
din România prin inserția în muncă, vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare la tel.
0745609209, mail office@fonss.ro
În numele organizațiilor semnatare,
Angela Achiței, Președinte FONSS și Fundația ”Alături de Voi” România

