
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
    pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj 
 

 Consiliul Judeţean Sălaj întrunit în şedinţă ordinară, 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 9863 din 23.05.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Sălaj;   
 - raportul de specialitate nr.12730 din 23.05.2023 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;       
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu 
modificările şi completările ulterioare ;       

          - prevederile Ordinului nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a 
persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;   
 - prevederile art. 173 alin. (2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările ulterioare; 

  În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, 

H O R Ă R Ă Ş T E:   
 Art. I. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, actualizat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Sălaj nr. 43 din 30 martie 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.43 din 30 martie 
2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, actualizat, rămân nemodificate.    
 Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.      
 Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la:      
  - Direcţia juridică şi administraţie locală ;     
  - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;  
       - Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sălaj. 
 

PREŞEDINTE,                     Avizat:                                              
SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,   

      Dinu Iancu Sălăjanu        Cosmin-Radu Vlaicu 



Anexa la proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj 

    
Modificările REGULAMENTULUI 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DE 
 EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

SĂLAJ 
 
   

I. Art. 3 din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.3 Componenţa comisiei de evaluare se înfiinţează prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
Sălaj, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi are următoarea componenţă, 
se modifică și se completează după cum urmează: 

a) un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, 
medicină internă, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de 
management în domeniul sociomedical; 

b) vicepreşedinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, 
medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de directorul 
executiv/directorul general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

c)  un medic specialist în expertiză medicală  şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină 
generală sau medicină de familie, propus de Direcţia judeţeană de sănătate publică; 

d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale autorizate, care desfăşoară 
activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap; 

e) un psiholog; 
f) un asistent social; 
g) un membru licenţiat în ştiinţe juridice şi cu experienţă în dizabilitate; 

 Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de 
evaluare complexă.” 
 

II. Art. 4 alin.(2) din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 
”(2) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv preşedintele și vicepreședintele, au dreptul la o 

indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean. Plata 
indemnizaţiei se suportă din bugetul consiliului judeţean. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de 
şedinţă, pentru fiecare membru al comisiei de evaluare, nu poate depăşi 35% din indemnizaţia 
preşedintelui consiliului judeţean şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat în 
luna respectivă.” 

 
     III.Art.25 alin. (2) din Regulament se modifică și va avea următorul conținut:: 
    ”(2) Certificatele emise potrivit prevederilor pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de 
zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap, în condițiile Legii Contenciosului administrativ nr.554/2004, cu completările și modificările 
ulterioare.” 
             IV.Art.30 alin. (1) din Regulament se modifică și va avea următorul conținut:: 
   ”(1) Preşedintele, vicepreședintele şi membrii comisiei de evaluare răspund în faţa consiliului 
judeţean, pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii, precum şi pentru 
adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispoziţiilor legale.” 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 9863 din 23.05.2023 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 

organizează şi funcţionează comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca organ de 

specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Sălaj. Comisia este coordonată din punct 

de vedere metodologic de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi      

  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap desfăşoară activitate decizională în 

domeniul încadrării în grad de handicap persoanelor adulte cu handicap, respectiv în domeniul 

promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislaţiei în domeniu.   

   Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost 

modificată şi completată de prevederile  Legii nr. 96/2023, modificări care vizează componenţa 

Comisiei de evaluare, indemnizaţia acordată comisiei precum şi procedura de contestare a certificatelor 

de încadrare a gradelor de handicap.  

În consecinţă se impune modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap.     

Având în vedere cele menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) 

coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare prezentul proiect. 

   

 
PREŞEDINTE, 

                                                  Dinu Iancu Sălăjanu 

 

            



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
Nr. 12730 din 23.05.2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj 

 
 

La nivelul Consiliului Judeţean Sălaj funcţionează comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. Comisia se organizează ca 

organ de specialitate în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj, fără personalitate juridică, cu activitate 

decizională în domeniul încadrării în grad de handicap pentru adulţi. Consiliul Judeţean Sălaj a aprobat 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Sălaj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.43 din 30 martie 2022.   

  Prin adoptarea Legii nr. 96/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, punctele 5 și 6 ale art. I se introduc doi 

membri în structura comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, și anume:  vicepreşedinte - 

un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic 

de medicină generală, propus de directorul executiv/directorul general al direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului,  un membru licenţiat în ştiinţe juridice  cu experienţă în dizabilitate .  

În acest context, în conformitate cu prevederile art. 85 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată prin 

punctele 5 și 6 ale art. I din Legea nr. 96/ 2023, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

are următoarea componenţă:  preşedinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de 

muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri 

de management în domeniul sociomedical; vicepreşedinte - un medic de specialitate expertiză medicală 

a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de directorul 

executiv/directorul general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; un medic de 

specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină 

generală, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; un 



reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul 

persoanelor cu handicap;  un psiholog; un asistent social; un membru licenţiat în ştiinţe juridice  cu 

experienţă în dizabilitate.  Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, au 

dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului 

judeţean, conform modificărilor legislative. 

De asemenea procedura de contestare a certificatelor de încadrare a gradelor de handicap, 

prevăzută la art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, a fost modificată de art. I, pct.9  din Legea nr. 96/ 2023.  

Conform prevederilor art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “Certificatul 

emis potrivit prevederilor alin. (4) poate fi contestat de către titularul acestuia, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data comunicării, la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap. 

 Astfel, se impune modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sălaj. 

În conformitate cu prevederile în conformitate  art. 136  alin. (8) lit. b) coroborate cu 

prevederile art.182 din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,  

propunem adoptarea proiectului în forma prezentată.  

DIRECTOR EXECUTIV, 
Violeta Milaş  

 
 


