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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 47/2001 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999
privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã
a persoanelor cu handicap
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 47
din 29 martie 2001 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã
a persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 iunie
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 12 iulie 2002.
Nr. 517.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 47/2001
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã
ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã
ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 11 iulie 2002.
Nr. 694.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/2000 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999
privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã
a persoanelor cu handicap
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40
din 25 aprilie 2000 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã
a persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 181 din 27 aprilie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 iunie
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 12 iulie 2002.
Nr. 518.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/2000
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã
ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã
ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 11 iulie 2002.
Nr. 695.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999
privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310
din 30 iunie 1999, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul 1, alineatele (1) ºi (3) vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Persoanele cu handicap, în înþelesul prezentei ordonanþe de urgenþã, sunt acele persoane cãrora
mediul social, neadaptat deficienþelor lor fizice, senzoriale,
psihice, mentale, le împiedicã total sau le limiteazã accesul
cu ºanse egale la viaþa socialã, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali ºi culturali proprii, necesitând mãsuri
de protecþie specialã în sprijinul integrãrii lor sociale ºi profesionale.
............................................................................................
(3) Mãsurile de protecþie specialã se aplicã pe baza
încadrãrii în categorii de persoane cu handicap, în raport
cu gradul de handicap, stabilit în urma evaluãrii efectuate
de cãtre comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu
handicap pentru adulþi, potrivit criteriilor stabilite prin ordin
al ministrului sãnãtãþii ºi familiei. Pentru copiii cu handicap
criteriile de încadrare în gradele de handicap se stabilesc
prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al
secretarului de stat al Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
Copilului ºi Adopþie. Ordinele vor fi publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ (1) Încadrarea într-o categorie de persoane
cu handicap care necesitã protecþie specialã în raport cu
gradul de handicap se atestã, atât pentru adulþi, cât ºi pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic anatomo-clinic,
diagnostic funcþional ºi de evaluare a capacitãþii de muncã
ºi de autoservire. Gradul de handicap Ñ uºor, mediu,
accentuat ºi grav Ñ se atestã prin certificat emis de cãtre
comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap
pentru adulþi prevãzute la cap. V, respectiv de comisiile
pentru protecþia copilului, în cazul copiilor cu handicap.
(2) În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã, prin copil
se înþelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani ºi
care nu are capacitate deplinã de exerciþiu.
(3) O datã cu eliberarea certificatelor de încadrare în
grade de handicap, comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi, respectiv comisiile pentru protecþia copilului, în cazul copiilor cu handicap, au
obligaþia sã elaboreze un program individual de recuperare,
readaptare ºi integrare socialã, care sã prevadã acþiunile

medicale, educative, profesionale ºi sociale necesare pentru
recuperarea, readaptarea, instruirea ºi integrarea sau reintegrarea socialã a persoanei cu handicap.
(4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã comisiile de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi, respectiv
comisiile pentru protecþia copilului, în cazul copiilor cu handicap, se vor consulta în mod obligatoriu cu persoana cu
handicap ºi, dupã caz, cu reprezentanþii legali ai acesteia,
precum ºi cu specialiºti din diferite domenii, în funcþie de
specificul fiecãrui caz.
(5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
autoritãþile administraþiei publice centrale de specialitate ºi
ale administraþiei publice locale au obligaþia de a asigura,
pe baza dispoziþiilor legale în vigoare, condiþiile necesare
pentru realizarea programului individual de recuperare,
readaptare ºi integrare socialã pentru fiecare persoanã cu
handicap.Ò
3. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Realizarea mãsurilor de protecþie specialã
a persoanelor cu handicap, prevãzute de prezenta ordonanþã de urgenþã, este organizatã, coordonatã ºi controlatã
de cãtre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, organ de specialitate al administraþiei publice
centrale aflat în subordinea Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei.Ò
4. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) Instituþiile de protecþie specialã a persoanelor cu handicap se înfiinþeazã ºi funcþioneazã ca instituþii
de interes public sub formã de centre-pilot, centre de
îngrijire ºi asistenþã, centre de recuperare ºi reabilitare,
centre de integrare prin terapie ocupaþionalã, locuinþe protejate de tip familial, centre de zi, centre de intervenþie timpurie, precum ºi sub alte forme specifice, cu avizul
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, la propunerea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Instituþiile de protecþie specialã a persoanelor cu
handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, sunt prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.Ò
5. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ (1) Instituþiile de protecþie specialã, prevãzute
la art. 6, precum ºi cele care se vor înfiinþa ulterior au personalitate juridicã ºi se aflã în coordonarea Secretariatului
de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
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(2) Finanþarea instituþiilor de protecþie specialã a persoanelor cu handicap, prevãzute în anexã, se asigurã din:
contribuþiile proprii ale beneficiarilor sau ale întreþinãtorilor
acestora, care vor fi vãrsate în contul centrelor, sume alocate de la bugetele autoritãþilor administraþiei publice locale
ºi din alte venituri realizate în condiþiile legii.
(3) Regulamentul-cadru de organizare ºi funcþionare
pentru fiecare tip de instituþie de protecþie specialã a persoanelor cu handicap, prevãzut la art. 6, se aprobã prin
hotãrâre a Guvernului, la propunerea ministrului sãnãtãþii ºi
familiei.
(4) Salarizarea personalului instituþiilor de protecþie specialã a persoanelor cu handicap se stabileºte potrivit legislaþiei aplicabile salariaþilor din sistemul bugetar.Ò
6. La articolul 8, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) hotãrâre a Guvernului, la propunerea ministrului
sãnãtãþii ºi familiei;Ò
7. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Instituþiile de protecþie specialã a persoanelor cu handicap pot fi înfiinþate ºi în comun de mai
multe instituþii ºi persoane juridice dintre cele menþionate la
art. 8, prin contract de asociere.
(2) Contractul de asociere se încheie între ordonatorii
principali de credite, în cazul consiliilor judeþene, consiliilor
locale, Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei ºi al altor organe
ale administraþiei publice centrale de specialitate, ºi reprezentanþii legali ai persoanelor juridice.
(3) Contractul de asociere trebuie sã prevadã sursele
financiare reprezentând contribuþia fiecãrei pãrþi la susþinerea cheltuielilor de investiþii ºi de funcþionare ale instituþiei
de protecþie specialã care se înfiinþeazã prin asociere,
durata asocierii ºi modul de administrare a patrimoniului
instituþiei. Contractul-cadru de asociere se stabileºte prin
ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei.Ò
8. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ (1) Instituþiile de protecþie specialã a persoanelor cu handicap înfiinþate cu avizul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei, la propunerea Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap, se aflã în coordonarea
acestuia.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
îºi exercitã atribuþia de coordonare prin: elaborarea de
norme ºi metodologii privind organizarea ºi funcþionarea
instituþiilor de protecþie specialã a persoanelor cu handicap;
numirea ºi eliberarea din funcþie a persoanelor cu funcþii
de conducere; asigurarea instruirii ºi perfecþionãrii profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectãrii
dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã ºi ale altor acte
normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltãrii acestor instituþii în conformitate cu strategia ºi cu
programele naþionale de protecþie specialã a persoanelor
cu handicap.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
controleazã activitatea tuturor instituþiilor de protecþie specialã a persoanelor cu handicap aflate în coordonarea sa,
informând Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei ºi, dupã caz,
Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate.Ò
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9. La articolul 11, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 11. Ñ (1) Clãdirile instituþiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuinþele
construite din fonduri publice, mijloacele de transport în
comun, telefoanele publice, precum ºi cãile de acces vor fi
amenajate astfel încât sã permitã accesul neîngrãdit al persoanelor cu handicap. Clãdirile de patrimoniu ºi cele istorice se vor amenaja respectându-se caracteristicile
arhitectonice.Ò
10. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 12. Ñ Autoritãþile prevãzute de lege vor elibera
autorizaþia de construcþie pentru clãdirile publice ce
urmeazã a se construi, numai în condiþiile respectãrii normativului în domeniu, aprobat prin ordin al ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei ºi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I. Fac excepþie de la
aceastã prevedere construcþiile personale ºi anexele
acestora.Ò
11. La articolul 13, dupã alineatul (2) se introduc alineatele (3) ºi (4) cu urmãtorul cuprins:
”(3) Începând cu data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe de urgenþã se vor respecta
prevederile normativului menþionat la art. 12, pentru
locuinþele care se vor construi sau se vor repara din fonduri de la bugetul de stat.
(4) Cel puþin 4% din locuinþele construite din fonduri de
la bugetul de stat vor fi adaptate, cel mai târziu pânã la
31 decembrie 2010, în conformitate cu normativul
menþionat la art. 12.Ò
12. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 14. Ñ Pânã la data de 31 decembrie 2002 toate
telefoanele publice vor fi montate ºi amenajate cu respectarea prevederilor normativului menþionat la art. 12.Ò
13. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ (1) De la data intrãrii în vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonanþe de urgenþã limbajul
mimico-gestual ºi limbajul specific al persoanei cu surdocecitate sunt recunoscute oficial.
(2) Instituþiile publice vor asigura, atunci când este
cazul, pentru relaþiile directe cu persoanele cu deficienþe de
auz sau cu surdo-cecitate, interpreþi autorizaþi ai limbajului
mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu
surdo-cecitate. Procedura ºi condiþiile de autorizare vor fi
stabilite prin ordin comun al ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi al ministrului sãnãtãþii ºi familiei, cu consultarea
Asociaþiei Surzilor din România.Ò
14. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ (1) În termen de 180 de zile de la data
intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe
de urgenþã, în spaþiile de parcare de pe lângã instituþiile
de interes public vor fi amenajate, rezervate ºi semnalizate
prin semnul internaþional minimum 4% din numãrul total al
locurilor de parcare, dar nu mai puþin de douã locuri pentru parcarea gratuitã a mijloacelor de transport ale
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persoanelor cu handicap; totodatã, în spaþiile de parcare
ale domeniului public ºi cât mai aproape de domiciliu
administratorul acestora va repartiza locuri de parcare gratuitã persoanelor cu handicap care au solicitat ºi au nevoie
de astfel de parcare.
(2) Pânã la data de 31 decembrie 2003 toate spaþiile
de parcare organizate vor avea amenajate, rezervate ºi
semnalizate prin semnul internaþional minimum 4% din
numãrul total al locurilor de parcare, dar nu mai puþin de
douã locuri pentru parcarea gratuitã a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.
(3) Este interzisã parcarea altor mijloace de transport pe
locuri de parcare amenajate, rezervate ºi semnalizate prin
semnul internaþional pentru persoane cu handicap.
(4) Pânã la data de 31 decembrie 2010 toate staþiile
mijloacelor de transport în comun vor fi amenajate pentru a
permite accesul neîngrãdit al persoanelor cu handicap, în
conformitate cu prevederile normativului menþionat la
art. 12.
(5) Pânã la data de 31 decembrie 2005 autoritãþile
administraþiei publice locale au obligaþia sã monteze sisteme de semnalizare sonorã ºi vizualã pentru persoanele
cu handicap la trecerile de pietoni, precum ºi panouri de
afiºaj în mijloacele de transport public ºi pe drumurile
publice.Ò
15. La articolul 17, alineatele (1) ºi (2) vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004,
toate societãþile sau regiile de transport în comun, urban
sau interurban, au obligaþia sã achiziþioneze mijloace de
transport special adaptate pentru accesul neîngrãdit al persoanelor cu handicap.
(2) În termen de maximum 2 ani de la data intrãrii în
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe de
urgenþã producãtorii de mijloace de transport în comun au
obligaþia sã introducã în fabricaþie mijloace de transport în
comun adaptate accesului neîngrãdit al persoanelor cu
handicap.Ò
16. La articolul 17, alineatul (4) se abrogã.
17. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ (1) În vederea asigurãrii integrãrii cu ºanse
egale în viaþa socialã, copiii cu handicap beneficiazã de
urmãtoarele drepturi:
a) acces liber ºi egal în orice instituþie de învãþãmânt
obiºnuit, în raport cu restantul funcþional ºi potenþialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislaþiei în domeniul
învãþãmântului;
b) pregãtire ºcolarã la domiciliu a copiilor cu handicap,
nedeplasabili, pe durata învãþãmântului obligatoriu prevãzut
de lege; pregãtirea ºcolarã la domiciliul copiilor cu
handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce
vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi
familiei ºi al ministrului educaþiei ºi cercetãrii, cu avizul
Ministerului Finanþelor Publice, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) alocaþie de stat pentru copiii cu handicap, în
condiþiile ºi în cuantumul prevãzute de lege, majorat cu
100%;

d) alocaþie de întreþinere pentru copiii cu handicap, aflaþi
în plasament familial sau încredinþaþi, potrivit legii, unei
familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevãzut de lege, majorat cu 50%;
e) locuri de odihnã gratuite în tabere pentru copiii
preºcolari, elevi ºi studenþi cu handicap, o datã pe an,
conform convenþiilor încheiate între Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap ºi Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii;
f) asistent personal pentru copilul cu handicap grav,
angajat de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale, cu
avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu
handicap, pe baza recomandãrilor anchetei sociale realizate
de cãtre o comisie din cadrul compartimentului specializat
al primãriei în a cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul sau
reºedinþa copilul cu handicap grav; pãrinþii sau reprezentanþii legali ai copilului cu handicap grav pot opta pentru
primirea unei indemnizaþii echivalente cu salariul net al
asistentului social debutant din unitãþile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de platã a indemnizaþiei
se va stabili prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi
familiei ºi al ministrului administraþiei publice, cu avizul
Ministerului Finanþelor Publice, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I;
g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestãri
artistice ºi sportive, în aceleaºi condiþii ca pentru elevi ºi
studenþi sau militari în termen;
h) asistenþã medicalã pentru copilul cu handicap, în
condiþiile Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
i) obþinerea gratuitã a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, cãrucioarelor din Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtate, gestionat de casele de asigurãri de sãnãtate de
care asiguratul aparþine, ºi asigurarea, cu prioritate ºi în
condiþii avantajoase, a aparatelor auditive ºi a implanturilor
cardiace;
j) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport
în comun de suprafaþã sau cu metroul, pentru copiii cu
handicap accentuat ºi grav ºi pentru asistenþii personali ai
acestora, acordatã pe baza unei anchete sociale realizate
de cãtre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primãriei în a cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa copilul cu handicap; modalitatea de
acordare a gratuitãþii ºi cuantumul acesteia se stabilesc
prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, cu
avizul Ministerului Finanþelor Publice, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I;
k) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren
de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele
pentru transport fluvial, în limita a 12 cãlãtorii dus-întors pe
an pentru copiii cu handicap grav ºi pentru asistenþii personali ai acestora ºi în limita a 6 cãlãtorii dus-întors pe an
pentru copiii cu handicap accentuat ºi pentru însoþitorii
acestora; copiii cu afecþiuni renale care necesitã hemodializã în alte localitãþi decât cele de domiciliu, precum ºi
asistenþii personali ai acestora beneficiazã de gratuitate ºi
peste limita menþionatã, în funcþie de recomandarea centrului de dializã;
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l) alocaþie lunarã de hranã pentru copiii bolnavi de
SIDA, calculatã pe baza alocaþiei zilnice de hranã stabilite
pentru consumurile colective din unitãþile sanitare publice.
(2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere ºi
întreþinere un copil cu handicap beneficiazã de urmãtoarele
drepturi:
a) concediu plãtit pentru îngrijirea copilului cu handicap,
pânã la împlinirea de cãtre acesta a vârstei de 3 ani;
b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesitã tratament pentru
afecþiuni intercurente, pânã la împlinirea de cãtre copii a
vârstei de 18 ani;
c) gratuitatea serviciilor de cazare ºi masã pentru persoana care însoþeºte copilul cu handicap grav în spital, pe
teritoriul României, la recomandarea medicului specialist;
modalitatea de decontare se stabileºte prin convenþie
încheiatã între Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei ºi Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
d) scutire de plata taxelor de abonament pentru persoana deþinãtoare de aparat de radio ºi de televizor, dacã
copilul are handicap grav;
e) prioritate la instalarea postului telefonic ºi scutire de
plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse,
precum ºi de costul a 400 de impulsuri pentru nevãzãtori,
dacã copilul are handicap grav sau accentuat; modalitãþile
de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi
al ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei, cu avizul Ministerului Finanþelor Publice, ce va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I;
f) prioritate la închirierea, construirea ºi cumpãrarea
locuinþelor din fondul de stat, în condiþiile legii, dacã copilul
are handicap accentuat sau grav;
g) stabilirea chiriei, în condiþiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeþele locative cu destinaþie de
locuinþã deþinute de stat sau de unitãþile administrative ale
acestuia, la tariful minim prevãzut de lege, dacã copilul are
handicap accentuat sau grav.
(3) De drepturile prevãzute la alin. (2) lit. a) ºi b) beneficiazã, la cerere, unul dintre pãrinþi sau persoanele care
au adoptat, cãrora li s-au încredinþat copii spre creºtere ºi
educare ori în plasament familial, dacã sunt asiguraþi în
cadrul sistemului asigurãrilor sociale de stat sau dacã sunt
cadre militare în activitate.
(4) Persoanele menþionate la alin. (3) beneficiazã de
drepturile prevãzute la alin. (2) lit. a) ºi b) în situaþia în
care nu au în acelaºi timp ºi calitatea de asistent personal.
(5) De drepturile prevãzute la alin. (1) lit. b)Ñf) ºi la
alin. (2) lit. a)Ñg) nu pot beneficia copiii cu handicap sau
persoanele care au în îngrijire, supraveghere ºi întreþinere
un copil cu handicap care se aflã în instituþii de învãþãmânt
special, asistenþã socialã ºi protecþie specialã sau în alte
instituþii cu caracter social în care li se asigurã întreþinerea
completã din partea statului.
(6) De drepturile prevãzute la alin. (1) lit. l) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care
este îngrijit în familie.Ò
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18. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ (1) În vederea asigurãrii dreptului la securitate socialã, precum ºi a dreptului la ocrotirea sãnãtãþii ºi
la instruire, adulþii cu handicap beneficiazã de urmãtoarele
drepturi:
a) adulþii cu handicap grav ºi accentuat, dacã nu au
alte venituri cu excepþia pensiei de urmaº, beneficiazã de
o indemnizaþie lunarã în procent de 50% din salariul
minim brut pe þarã, pe toatã durata handicapului; cei cu
venituri pânã la acest cuantum primesc diferenþa pânã la
nivelul indemnizaþiei lunare; pentru afecþiuni care creeazã
handicap ireversibil indemnizaþia lunarã se stabileºte pe
toatã durata vieþii;
b) nevãzãtorii cu handicap grav beneficiazã de un venit
lunar sub forma unei alocaþii sociale în cuantum de
1.279.000 lei, indiferent de vârstã ºi de veniturile realizate
din salarii, pe toatã durata handicapului grav, ce va fi
actualizatã, anual, prin hotãrâre a Guvernului, în funcþie de
indicele creºterii preþurilor de consum; cei cu handicap
accentuat beneficiazã de un venit lunar în cuantum de
50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe
toatã durata handicapului; persoanele nevãzãtoare care
cumuleazã salariul cu pensia pentru limitã de vârstã, cu
pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacitãþii
de muncã vor opta pentru una dintre acestea sau pentru
alocaþia socialã; nevãzãtorii care nu desfãºoarã activitate
salarizatã cumuleazã alocaþia socialã cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; nevãzãtorul cu handicap
grav primeºte pentru plata însoþitorului, definit la art. 1 din
Hotãrârea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor
drepturi nevãzãtorilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, o indemnizaþie echivalentã cu salariul net al asistentului social debutant din unitãþi bugetare; nevãzãtorul poate
opta pentru asistentul personal sau pentru însoþitor;
c) asistent personal pentru adultul cu handicap grav,
angajat de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale, cu
avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu
handicap, pe baza recomandãrilor anchetei sociale realizate
de cãtre o comisie din cadrul compartimentului specializat
al primãriei în a cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul sau
reºedinþa adultul cu handicap grav; persoana cu handicap
grav sau reprezentanþii legali ai acesteia, cu excepþia
nevãzãtorilor, pot opta pentru primirea unei indemnizaþii
echivalente cu salariul net al asistentului social debutant
din unitãþile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de platã a indemnizaþiei se va stabili prin ordin
comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului
administraþiei publice, cu avizul Ministerului Finanþelor
Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I;
d) introducerea în þarã, o datã la 8 ani, la alegere, de
motociclete, motorete sau autoturisme, în folosinþa persoanei cu handicap accentuat sau grav sau, dupã caz, a familiei care are în îngrijire o persoanã cu handicap accentuat
sau grav, cu scutire de plata taxelor vamale; sunt scutite
de plata taxelor vamale aparatura ºi materialele ajutãtoare Ñ
compensatorii, denumite generic tiflotehnice; lista acestora
ºi condiþiile de acordare a facilitãþilor prevãzute se stabilesc
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prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei;
e) scutire de plata taxelor de abonament pentru adulþii
cu handicap grav, deþinãtori de aparate de radio ºi de televizoare; de aceastã facilitate beneficiazã ºi persoanele care
au în întreþinere persoane cu handicap grav, dacã locuiesc
împreunã;
f) prioritate la instalarea postului telefonic ºi scutire de
plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse,
precum ºi costul a 400 de impulsuri pentru nevãzãtori, atât
pentru adulþii cu handicap grav ºi accentuat, cât ºi pentru
familiile acestora, dacã au domiciliul comun; modalitãþile de
decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate
prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al
ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei, cu avizul
Ministerului Finanþelor Publice, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I;
g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaþã sau cu metroul, pentru adulþii
cu handicap accentuat ºi grav ºi pentru asistenþii personali
ai acestora, acordatã pe baza unei anchete sociale realizate de cãtre asistentul social din cadrul compartimentului
specializat al primãriei în a cãrei razã teritorialã îºi are
domiciliul sau reºedinþa adultul cu handicap; modalitatea de
acordare a gratuitãþii ºi cuantumul acesteia se stabilesc
prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, cu
avizul Ministerului Finanþelor Publice, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I;
h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren
de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele
pentru transport fluvial, în limita a 12 cãlãtorii dus-întors pe
an pentru adulþii cu handicap grav ºi pentru asistenþii personali ai acestora ºi în limita a 6 cãlãtorii dus-întors pe an
pentru adulþii cu handicap accentuat ºi pentru însoþitorii
acestora; adulþii cu afecþiuni renale care necesitã hemodializã în alte localitãþi decât cele de domiciliu, precum ºi
asistenþii personali ai acestora beneficiazã de gratuitate ºi
peste limita menþionatã, în funcþie de recomandarea centrului de dializã;
i) pregãtire ºcolarã la domiciliu, pe durata învãþãmântului
general obligatoriu, la cerere, a adulþilor cu handicap grav,
nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin
comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului
educaþiei ºi cercetãrii, cu avizul Ministerului Finanþelor
Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I;
j) asistenþã medicalã, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
k) medicamente gratuite atât pentru tratament ambulatoriu, cât ºi pe timpul spitalizãrii;
l) bilete de tratament gratuite, în limita posibilitãþilor existente, în staþiuni balneoclimaterice, pe baza reglementãrilor
stabilite de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei;
m) obþinerea gratuitã a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, cãrucioarelor, la preþul etalon stabilit de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, ºi asigurarea, cu prioritate ºi în condiþii avantajoase, a aparatelor auditive ºi a
implanturilor cardiace;

n) acordarea unei camere în plus, în condiþiile legii, pe
baza contractelor de închiriere pentru suprafeþele locative
cu destinaþie de locuinþã deþinute de stat sau de unitãþile
administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu
handicap grav, precum ºi a familiilor care au în întreþinere
un copil cu handicap grav;
o) stabilirea chiriei, în condiþiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeþele locative cu destinaþie de
locuinþã, deþinute de stat sau de unitãþile administrative ale
acestuia, la tariful minim prevãzut de lege, dacã persoana
are handicap accentuat sau grav;
p) prioritate la închirierea, construirea ºi cumpãrarea
locuinþelor din fondul de stat ºi repartizarea, la cerere, a
apartamentelor la niveluri inferioare ale imobilelor, pentru
persoanele cu handicap accentuat sau grav;
q) pentru nevãzãtorii cu handicap grav care realizeazã
venituri salariale în baza unui contract individual de muncã
se acordã o indemnizaþie lunarã în valoare de 200.000 lei,
suportatã din creditele bugetare alocate cu aceastã
destinaþie;
r) pentru nevãzãtorii cu handicap grav se acordã scutire de plata taxei pentru abonamentul la curentul electric;
decontarea abonamentului se face pe bazã de documente
justificative în limita creditelor bugetare alocate cu aceastã
destinaþie; documentele justificative, precum ºi modalitatea
de decontare se stabilesc prin ordin comun al ministrului
sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului industriei ºi resurselor,
cu avizul Ministerului Finanþelor Publice, care va fi publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I;
s) acordarea a 25% din fondul de locuinþe sociale persoanelor cu handicap grav, conform legilor în vigoare.
(2) De drepturile prevãzute la alin. (1) lit. a), c), d), e),
f), n), o), p), q), r) ºi s) nu pot beneficia persoanele cu
handicap care se aflã în instituþii de învãþãmânt special,
asistenþã socialã ºi protecþie specialã sau în alte instituþii
cu caracter social, în care li se asigurã întreþinere completã
din partea statului.
(3) Persoanele cu handicap grav care au ºi calitatea de
pensionari de invaliditate gradul I pot opta între indemnizaþia pentru însoþitor prevãzutã de art. 61 din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi
de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de opþiune se
menþine ºi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la
pensia pentru limitã de vârstã.Ò
19. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ (1) Drepturile acordate conform art. 18
alin. (1) lit. c) ºi e), art. 18 alin. (2) lit. c) ºi art. 19
alin. (1) lit. a), b), e), f) ºi h) se suportã din bugetul
de stat.
(2) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18
alin. (1) lit. f) ºi j) ºi ale art. 19 alin. (1) lit. c) ºi g) se
suportã din bugetele locale.
(3) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18
alin. (1) lit. d) se suportã de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale.
(4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) ºi
b) se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
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(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor
prevãzute la art. 19 alin. (1) lit. j), k), l) ºi m) se suportã
din Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, gestionat de
casele de asigurãri de sãnãtate de care asiguratul aparþine.
Modalitãþile de decontare vor fi stabilite prin ordin comun
al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al preºedintelui Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu avizul Ministerului
Finanþelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I.Ò
20. La articolul 21, literele a) ºi b) vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) sã se prezinte la comisiile de expertizã medicalã a
persoanelor cu handicap pentru adulþi, care funcþioneazã în
subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prevãzute la cap. V, respectiv la comisiile pentru protecþia copilului, pentru încadrarea într-o
categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie
specialã în raport cu gradul de handicap, precum ºi la reevaluarea periodicã, potrivit criteriilor prevãzute la art. 1
alin. (3);
b) sã urmeze programul individual de recuperare, readaptare ºi integrare socialã stabilit de comisiile de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi, respectiv
de comisiile pentru protecþia copilului, sub supravegherea
asistenþilor sociali din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap sau ai organizaþiilor
neguvernamentale autorizate, potrivit legii, sã desfãºoare
activitãþi de protecþie specialã a persoanelor cu handicap,
care colaboreazã cu aceste inspectorate;Ò
21. Titlul capitolului V va avea urmãtorul cuprins:
”Organizarea ºi funcþionarea comisiilor de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþiÒ
22. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ (1) Pentru încadrarea adulþilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã, în raport cu gradul de handicap, se înfiinþeazã, la
nivel judeþean ºi al sectoarelor municipiului Bucureºti, comisii de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru
adulþi.
(2) Comisiile prevãzute la alin. (1) au urmãtoarea componenþã:
Ñ un preºedinte, medic specialist în expertiza capacitãþii de muncã, desemnat de cãtre Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap, la propunerea inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap;
Ñ doi membri, medici de specialitate, în funcþie de
afecþiunea care produce handicapul, desemnaþi de conducerea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele
cu handicap;
Ñ un membru cu statut de observator, desemnat de
organizaþiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care
desfãºoarã activitãþi de protecþie specialã a persoanelor cu
handicap în judeþul sau în sectoarele municipiului Bucureºti;
Ñ un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor
de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.Ò
23. Articolul 23 se abrogã.
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24. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 24. Ñ Preºedintele ºi membrii comisiilor prevãzute
la art. 22 au dreptul la o indemnizaþie de ºedinþã.
Cuantumul lunar al indemnizaþiilor de ºedinþã, pentru fiecare membru al comisiei, cu excepþia membrului cu statut
de observator, nu poate depãºi cuantumul câºtigului salarial
mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naþional de
Statisticã, corespunzãtor lunii ianuarie a fiecãrui an.Ò
25. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 25. Ñ Comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi, prevãzute la art. 22,
funcþioneazã în subordinea inspectoratelor de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap.Ò
26. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 26. Ñ (1) Comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi se aflã în coordonarea
Comisiei superioare de expertizã medicalã a persoanelor
cu handicap pentru adulþi, care va funcþiona pe lângã
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi are urmãtoarea componenþã:
Ñ un preºedinte, medic de expertizã medicalã ºi de
recuperare a capacitãþii de muncã, angajat de Secretariatul
de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prin concurs;
Ñ un membru, medic specialist în funcþie de afecþiunea
care produce handicapul;
Ñ un membru, medic din cadrul Institutului Naþional de
Studii ºi Strategii privind Problemele Persoanelor cu
Handicap;
Ñ un secretar, angajat prin concurs de Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(3) Membrii cu caracter nepermanent, convocaþi în
funcþie de nevoile comisiei, sunt:
Ñ un reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale;
Ñ un reprezentant al Institutului Naþional de Expertizã
Medicalã ºi Recuperare a Capacitãþii de Muncã;
Ñ un reprezentant al Institutului Naþional de Medicinã
Legalã ”Mina MinoviciÒ Bucureºti;
Ñ un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
(4) Membrii comisiei prevãzuþi la alin. (2) ºi (3) beneficiazã de o indemnizaþie de ºedinþã în condiþiile art. 24.
(5) Preºedintele ºi secretarul Comisiei superioare de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi
lucreazã permanent, cu program de lucru zilnic.Ò
27. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 27. Ñ (1) Încadrarea sau respingerea încadrãrii
într-o categorie de persoane cu handicap, care necesitã
protecþie specialã în raport cu gradul de handicap, se
atestã prin certificat emis de comisiile prevãzute la art. 22.
Eliberarea certificatului este scutitã de taxa de timbru.
(2) Certificatele emise potrivit alin. (1) pot fi contestate,
în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia
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superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi. Contestaþia va fi soluþionatã prin decizie,
în termen de 45 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii.
(3) Deciziile emise de cãtre Comisia superioarã de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi
pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ
nr. 29/1990, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cererile
adresate instanþei fiind scutite de taxa judiciarã de timbru.Ò
28. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 28. Ñ Indemnizaþiile de ºedinþã prevãzute la
art. 24 ºi la art. 26 alin. (4) se suportã din creditele
bugetare alocate cu aceastã destinaþie.Ò
29. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 29. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare
a comisiilor prevãzute la art. 22 ºi 26 se aprobã prin ordin
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap, în termen de 90 de zile de la
data publicãrii legii de aprobare a prezentei ordonanþe de
urgenþã în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ò
30. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 30. Ñ În cazul eliberãrii de certificate de încadrare
într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã
protecþie specialã în raport cu gradul de handicap, fãrã
respectarea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului
sãnãtãþii ºi familiei, membrii comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulþi, respectiv ai
comisiilor pentru protecþia copilului, vor fi obligaþi, în
condiþiile legii, la: restituirea indemnizaþiilor de ºedinþã încasate pentru participare la activitatea comisiilor; excluderea
definitivã din cadrul acestor comisii; suportarea sumelor
reprezentând drepturile încasate necuvenit de cãtre beneficiari, ca urmare a încadrãrii acestora cu nerespectarea dispoziþiilor legale.Ò
31. La articolul 31, alineatele (1) ºi (3) vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 31. Ñ (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supravegheazã, acordã asistenþã
ºi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav.
............................................................................................
(3) Asistentul personal îºi desfãºoarã activitatea pe baza
contractului individual de muncã, încheiat cu autoritãþile
administraþiei publice locale în a cãror razã teritorialã îºi
are domiciliul sau reºedinþa persoana cu handicap grav.Ò
32. La articolul 32, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 32. Ñ (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat în raport cu dispoziþiile legale privind
salarizarea asistentului social debutant, cu studii medii, din
unitãþile bugetare.Ò
33. La articolul 33, partea introductivã ºi litera a) vor
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 33. Ñ Asistentul personal are, în raport cu persoana cu handicap cãreia îi acordã supraveghere, asistenþã
ºi îngrijire, urmãtoarele obligaþii:

a) de a presta persoanei cu handicap toate activitãþile ºi
serviciile prevãzute în contractul individual de muncã încheiat cu autoritãþile publice prevãzute la art. 31 alin. (3);Ò
34. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 34. Ñ Încãlcarea oricãreia dintre obligaþiile prevãzute
la art. 33 ºi a celor prevãzute în contractul individual de
muncã atrage rãspunderea juridicã a asistentului personal,
în condiþiile legii.Ò
35. La articolul 36, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
”(4) În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã ºi numai
în contextul încadrãrii în muncã, prin persoanã cu handicap
se înþelege ºi persoana invalidã gradul III; prin contract
individual de muncã se înþelege ºi convenþia individualã privind raporturile de muncã din organizaþiile cooperaþiei
meºteºugãreºti, iar prin angajat se înþelege ºi membru
cooperator.Ò
36. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 37. Ñ (1) Persoanele fizice sau juridice care angajeazã persoane cu handicap pot înfiinþa unitãþi protejate.
Unitãþile protejate pot fi:
a) agenþi economici cu personalitate juridicã, indiferent
de forma de organizare ºi de proprietate, care au cel puþin
30% din numãrul total de angajaþi persoane cu handicap
încadrate cu contract individual de muncã;
b) secþii, ateliere sau alte structuri fãrã personalitate juridicã din cadrul agenþilor economici sau din cadrul organizaþiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie ºi
cel puþin 30% din numãrul total de angajaþi persoane cu
handicap încadrate cu contract individual de muncã;
c) asociaþii familiale, asociaþii sau fundaþii fãrã scop
lucrativ, constituite de cel puþin o persoanã cu handicap,
precum ºi persoana cu handicap care este autorizatã,
potrivit legii, sã desfãºoare activitãþi economice independente, cu condiþia achitãrii contribuþiilor de asigurãri sociale
prevãzute de lege; criteriile de încadrare ºi modul de autorizare ale acestor unitãþi se stabilesc prin ordin comun al
ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale, cu avizul Ministerului Finanþelor Publice,
care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã, prin unitãþi
protejate se înþelege ºi centrele de integrare prin terapie
ocupaþionalã aflate în coordonarea Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap.Ò
37. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 38. Ñ (1) Unitãþile protejate prevãzute la art. 37
beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) scutire de plata impozitului pe profit, cu condiþia ca
cel puþin 75% din fondul obþinut prin scutire sã fie reinvestit pentru achiziþionarea de echipamente tehnologice,
maºini, utilaje, instalaþii de lucru ºi/sau pentru amenajarea
locurilor de muncã protejate;
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b) scutire de plata taxelor vamale pentru importurile de
materii prime, materiale, semifabricate, utilaje ºi pãrþi componente ale acestora necesare procesului de producþie;
este interzisã înstrãinarea lor pe timp de 5 ani, sub
sancþiunea plãþii retroactive a taxelor vamale;
c) scutire de T.V.A. a operaþiunilor desfãºurate în
unitãþile protejate autorizate;
d) alte facilitãþi ce pot fi acordate de autoritãþile administraþiei publice locale din fondurile proprii.
(2) Anual sau ori de câte ori este nevoie Secretariatul
de Stat pentru Persoanele cu Handicap împreunã cu
Ministerul Finanþelor Publice vor controla modul în care
unitãþile protejate au folosit sumele rezultate din drepturile
de care au beneficiat, putând ridica autorizaþia de
funcþionare a acestora ca unitãþi protejate în cazul nerespectãrii prevederilor alin. (1).Ò
38. Articolul 39 se abrogã.
39. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 40. Ñ (1) La începutul fiecãrui an calendaristic
unitãþile protejate au obligaþia sã prezinte inspectoratelor de
stat teritoriale pentru persoanele cu handicap o informare
care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispoziþiilor legale referitoare la funcþionarea unitãþii ºi
mãsurile întreprinse pentru realizarea adaptãrilor ºi înlesnirilor necesare pentru desfãºurarea activitãþii persoanelor cu
handicap.
(2) Nerespectarea obligaþiei prevãzute la alin. (1) se
sancþioneazã cu retragerea autorizaþiei de funcþionare ca
unitãþi protejate.Ò
40. Articolul 41 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 41. Ñ (1) Unitãþile protejate pot organiza cursuri
de calificare la locul de muncã pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale, Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ºi al Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei.
(2) Cursurile de calificare organizate de unitãþile protejate vor fi finanþate din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj,
pentru persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã.Ò
41. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 42. Ñ (1) Persoanele juridice care au un numãr
de cel puþin 100 de angajaþi au obligaþia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de muncã într-un
procent de cel puþin 4% din numãrul total de angajaþi.
(2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de muncã li se asigurã toate adaptãrile ºi înlesnirile
necesare pentru înlãturarea oricãror impedimente în activitatea pe care o desfãºoarã.Ò
42. Articolul 43 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 43. Ñ (1) Persoanele juridice care nu respectã
prevederile art. 42 alin. (1) au obligaþia de a plãti lunar
cãtre bugetul de stat o sumã egalã cu salariul minim brut
pe þarã înmulþit cu numãrul de locuri de muncã în care nu
au încadrat persoane cu handicap.
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(2) Sunt exceptate de la plata obligatorie prevãzutã la
alin. (1) persoanele juridice care fac dovada cã au solicitat
trimestrial la Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã repartizarea de persoane cu handicap.Ò
43. La articolul 44, literele b) ºi f) se abrogã.
44. La articolul 45, alineatele (3) ºi (4) vor avea
urmãtorul cuprins:
”(3) Activitãþile specifice de pregãtire, formare ºi orientare profesionalã ºi de încadrare în muncã a persoanelor
cu handicap se finanþeazã în limita creditelor bugetare alocate cu aceastã destinaþie.
(4) Componenþa comisiilor de integrare socioprofesionalã
a persoanelor cu handicap ºi regulamentul de organizare
ºi funcþionare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei, la propunerea Secretariatului de
Stat pentru Persoanele cu Handicap.Ò
45. Articolul 46 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 46. Ñ În activitatea de protecþie specialã a persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap întreþine relaþii de dialog ºi parteneriat cu organizaþiile neguvernamentale, în mod special cu
cele ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de
activitate protecþia specialã a persoanelor cu handicap.Ò
46. Articolul 47 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 47. Ñ (1) La nivel naþional se constituie, pe lângã
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
Consiliul Naþional Consultativ de Dialog Social pentru
Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Consiliul naþional. Consiliul naþional este un organism
consultativ de interes public, constituit în scopul instituþionalizãrii dialogului social privind protecþia persoanelor cu handicap.
(2) În componenþa Consiliului naþional intrã reprezentanþi
desemnaþi de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap, de organizaþiile neguvernamentale, care au ca
obiect de activitate protecþia specialã a persoanelor cu
handicap, de ministere ºi de alte organe de specialitate ale
administraþiei publice centrale, precum ºi ai unor organizaþii
patronale, caritabile sau profesionale, care sprijinã activitatea de protecþie specialã a persoanelor cu handicap.
(3) Consiliul naþional se întruneºte trimestrial sau ori de
câte ori este necesar, la convocarea Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap.
(4) Numãrul reprezentanþilor în Consiliul naþional ºi regulamentul de organizare ºi funcþionare se aprobã prin ordin
al ministrului sãnãtãþii ºi familiei, la propunerea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.Ò
47. La articolul 48, literele a) ºi c) vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) contribuie la elaborarea ºi urmãrirea realizãrii strategiei, politicilor ºi programelor naþionale privind persoanele
cu handicap;
...........................................................................................
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c) sprijinã buna funcþionare a instituþiilor de protecþie
specialã a persoanelor cu handicap;Ò
48. La articolul 49, alineatele (1) ºi (2) vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 49. Ñ (1) La nivel judeþean ºi al municipiului
Bucureºti se pot constitui, pe lângã inspectoratele de stat
teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii consultative de dialog social, denumite în continuare consilii.
(2) Consiliile sunt formate din reprezentanþi desemnaþi
de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu
handicap, de organizaþiile neguvernamentale, care au ca
obiect de activitate protecþia specialã a persoanelor cu
handicap, de prefecturi, de consilii judeþene, de Consiliul
General al Municipiului Bucureºti, precum ºi de serviciile
descentralizate ale ministerelor sau ale altor autoritãþi ale
administraþiei publice locale care au legãturã cu activitatea
de protecþie specialã a persoanelor cu handicap.Ò
49. Articolul 51 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 51. Ñ Organizaþiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecþia specialã a persoanelor cu handicap au dreptul, cu
avizul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, de a primi subvenþii
de la bugetul de stat sau, dupã caz, de la bugetele locale,
în cazul în care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã, îngrijire sau recuperare a persoanelor cu handicap,
în condiþiile prevãzute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu
personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã
unitãþi de asistenþã socialã.Ò
50. Dupã articolul 51 se introduce articolul 51 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 51 1 . Ñ Asociaþia Nevãzãtorilor din România,
Asociaþia Invalizilor de Rãzboi Nevãzãtori din România,
Asociaþia Surzilor din România ºi Liga Naþionalã a
Organizaþiilor cu Personal Handicapat din Cooperaþia
Meºteºugãreascã pot primi, potrivit legilor bugetare anuale,
subvenþii de la bugetul de stat, prin Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei.Ò
51. Titlul capitolului IX va avea urmãtorul cuprins:
”Surse pentru finanþarea protecþiei speciale a persoanelor cu handicapÒ
52. Articolul 53 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 53. Ñ (1) Sursele pentru finanþarea protecþiei speciale a persoanelor cu handicap se constituie din:
a) o cotã de 2% aplicatã asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câºtigurilor realizate lunar de
colaboratori persoane fizice, de cãtre agenþii economici,
organizaþiile cooperatiste, organizaþiile economice strãine cu
sediul în România, reprezentanþele autorizate în România,
potrivit legii, ale persoanelor juridice strãine care angajeazã
personal român ºi de persoanele fizice care utilizeazã
muncã salariatã, precum ºi de alte persoane juridice care

realizeazã activitãþi economice în România, cu excepþia
unitãþilor protejate prevãzute la art. 37;
b) penalitãþi ºi majorãri datorate, potrivit legii, pentru
neplata la termen a obligaþiei prevãzute la lit. a);
c) donaþii ale persoanelor fizice ºi juridice din þarã ºi din
strãinãtate, în condiþiile legii, cu respectarea destinaþiilor
stabilite de donatori;
d) sumele datorate de societãþile comerciale, regiile
autonome, societãþile ºi companiile naþionale, de alþi agenþi
economici, conform art. 43.
(2) Pentru nevãrsarea la termen a sumelor prevãzute la
art. 43 ºi la alin. (1) lit. a) ºi d) se percep penalitãþile ºi
majorãrile de întârziere prevãzute de dispoziþiile legale în
vigoare pentru neplata impozitelor ºi taxelor cuvenite bugetului de stat.Ò
53. Articolul 54 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 54. Ñ (1) Constituie contravenþii urmãtoarele fapte,
dacã nu au fost sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit
legii penale, sã fie considerate infracþiuni:
a) nerespectarea dispoziþiilor art. 11 alin. (1), art. 13,
14, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), (2), (4) ºi (5) ºi ale
art. 17 ºi se sancþioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei
la 50.000.000 lei;
b) eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie
de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã
în raport cu gradul de handicap, cu încãlcarea criteriilor
prevãzute la art. 1 alin. (3), ºi se sancþioneazã cu amendã
de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Sancþiunile prevãzute la alin. (1) se aplicã persoanelor fizice sau juridice vinovate.
(3) Constatarea contravenþiei prevãzute la alin. (1) lit. a)
ºi aplicarea amenzii contravenþionale se fac de cãtre organele specializate ale Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei. Constatarea contravenþiei
prevãzute la alin. (1) lit. b) ºi aplicarea amenzii contravenþionale se fac de cãtre personalul din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
împuternicit prin ordin al secretarului de stat pentru persoanele cu handicap.
(4) Sumele obþinute din aplicarea amenzilor se fac venit
la bugetul de stat.
(5) Prevederile prezentului articol se completeazã cu
dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002.Ò
54. Articolul 55 se abrogã.
55. La articolul 57, alineatul (2) se abrogã.
56. Articolul 58 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 58. Ñ În termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe de
urgenþã Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei va elabora normele
metodologice de aplicare a ordonanþei de urgenþã ºi le va
supune spre aprobare prin hotãrâre a Guvernului.Ò
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57. Anexa va avea urmãtorul cuprins:
”ANEXÃ
LISTA

cuprinzînd instituþiile de interes public pentru protecþia specialã a persoanelor cu handicap,
aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
1. Judeþul Alba
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Localitatea Sebeº
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Localitatea Blaj
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Localitatea Gârbova
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Localitatea Abrud
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Localitatea Galda de Jos
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Localitatea Alba Iulia
2. Judeþul Arad
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã

Localitatea Arad
Localitatea Tãmand
Localitatea Lipova

3. Judeþul Argeº
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã

Localitatea Bascovele-Cotmeana
Localitatea Piteºti
Localitatea Vultureºti

4. Judeþul Bacãu
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap
Centrul-pilot ”MioriþaÒ

Localitatea Bacãu
Localitatea Rãchitoasa
Localitatea Comãneºti
Localitatea Dãrmãneºti-Vermeºti
Localitatea Rãcãciuni
Localitatea Ungureni

5. Judeþul Bihor
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã

Localitatea Ciutelec
Localitatea Cighid-Ciutelec

Localitatea Tigveni

Localitatea Parincea

Localitatea Cadea

6. Judeþul Bistriþa-Nãsãud
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
Localitatea Beclean
cu handicap cu secþie externã la Nuseni
Centru de îngrijire ºi
Centru de îngrijire ºi
Centru de îngrijire ºi
Centru de recuperare
cu handicap

7. Judeþul Botoºani
asistenþã
asistenþã
asistenþã
ºi reabilitare a persoanelor

8. Judeþul Braºov
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centrul de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap ”CanaanÒ
Centrul de zi ”Casa SoareluiÒ

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

Dorohoi
Leorda
Adãºeni
Ionãºeni

Localitatea Braºov
Localitatea Timiºul de Sus
Localitatea ªercaia
Localitatea Stupini

9. Judeþul Brãila
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã

Localitatea Brãila
Localitatea Baldovineºti

10. Judeþul Buzãu
Centrul de integrare prin terapie ocupaþionalã
Centru de îngrijire ºi asistenþã, cu secþie externã
la Smeeni

Localitatea Râmnicu Sãrat
Localitatea Râmnicu Sãrat

11. Judeþul Caraº-Severin
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Localitatea Sacu
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Localitatea Reºiþa
12. Judeþul Cãlãraºi
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã

Localitatea Ciocãneºti
Localitatea ªtefan cel Mare
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Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã

Localitatea Plãtãreºti

13. Judeþul Cluj
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centrul de îngrijire ºi asistenþã ”Sf. NicolaeÒ

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

14. Judeþul Constanþa
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã

Localitatea Poarta Albã
Localitatea Techirghiol

15. Judeþul Dâmboviþa
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap
16. Judeþul Dolj
Centru de recuperare ºi reabilitare persoane cu handicap
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã

Cluj-Napoca
Luna de Jos
Câþcãu
Mociu

Localitatea Pucioasa
Localitatea Sãcuieni
Localitatea Gura Ocniþei-Ochiuri
Localitatea Moreni-Þuicani

Localitatea Craiova
Localitatea Corlate

17. Judeþul Galaþi
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã

Localitatea Galaþi
Localitatea Galaþi

18. Judeþul Giurgiu
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã

Localitatea Cãrpeniº-Gãiseni
Localitatea Bolintin Vale
Localitatea Tântava

19. Judeþul Gorj
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã

Localitatea Runcu-Suseni
Localitatea Runcu-Dobriþa
20. Judeþul Harghita

Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru
Centru
Centru
Centru
Centru
Centru

de
de
de
de
de
de

Localitatea Frumoasa
Localitatea Gheorgheni

21. Judeþul Hunedoara
îngrijire ºi asistenþã
îngrijire ºi asistenþã
îngrijire ºi asistenþã
îngrijire ºi asistenþã
îngrijire ºi asistenþã
integrare prin terapie ocupaþionalã

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

Brad
Geoagiu
Petrila
Brãniºca
Hunedoara
Simeria

22. Judeþul Ialomiþa
Centru de îngrijire ºi asistenþã

Localitatea Slobozia
23. Judeþul Iaºi

Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã

Localitatea Iaºi
Localitatea Hârlãu
24. Judeþul Maramureº

Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap
25. Judeþul Mehedinþi
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã
26. Judeþul Mureº
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap

Localitatea Poienile de sub Munte
Localitatea Sighetu Marmaþiei

Localitatea Ilovãþ
Localitatea Strehaia
Localitatea Burila Mare
Localitatea Sighiºoara
Localitatea Reghin
Localitatea Lunca Mureºului
Localitatea Târgu Mureº
Localitatea Glodeni
Localitatea Cãpuºu de Câmpie
Localitatea Cãlugãreni
Localitatea Brâncoveneºti
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27. Judeþul Neamþ
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centru-pilot de recuperare a persoanelor cu handicap
Centru-pilot de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap, cu centru de zi
Centru de îngrijire ºi
Centru de îngrijire ºi
Centru de îngrijire ºi
Centru de îngrijire ºi
Centru de recuperare
cu handicap

28. Judeþul Olt
asistenþã
asistenþã
asistenþã
asistenþã
ºi reabilitare a persoanelor

29. Judeþul Prahova
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centrul-pilot de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap ”Casa RozeiÒ, cu locuinþe protejate
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu sindromul Down
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

Oºlobeni
Roman
Târgu-Neamþ
Bozienii de Sus
Rãzboieni
Pãstrãveni
Piatra-Neamþ

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

Slatina
Fãlcoiu
Pârºcoveni
Spineni
Cezieni

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

Mislea
Lilieºti-Bãicoi
Cãlineºti
Urlaþi
Urlaþi

Localitatea Câmpina
Localitatea Urlaþi
Localitatea Tãtãrãi

30. Judeþul Satu Mare
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru
Centru
Centru
Centru

de
de
de
de

Localitatea Carei
Localitatea Satu Mare

31. Judeþul Sãlaj
îngrijire ºi asistenþã
îngrijire ºi asistenþã
recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
integrare prin terapie ocupaþionalã

32. Judeþul Sibiu
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã
33. Judeþul Suceava
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

Boghiº
Crasna
Jibou
Bãdãcin-Pericei

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

Sibiu
Biertan
Sãliºte
Tãlmaciu

Localitatea Râu Vadului
Localitatea Dumbrãveni
Localitatea Pojorâta
Localitatea Sasca Micã
Localitatea Costâna

34. Judeþul Teleorman
Centru de îngrijire ºi asistenþã

Localitatea Olteni

35. Judeþul Timiº
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centrul de zi ”Îngerii SperanþeiÒ, cu centru rezidenþial
de recuperare ºi reabilitare
Centrul de zi ”Pentru voiÒ, cu locuinþe protejate
Centrul de zi ”Podul LungÒ

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

Variaº
Ciacova
Gavojdia
Lugoj

Localitatea Timiºoara
Localitatea Timiºoara

36. Judeþul Tulcea
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã

Localitatea Babadag
Localitatea Babadag

37. Judeþul Vaslui
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã

Localitatea Huºi
Localitatea Huºi
Localitatea Mãlãieºti
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38. Judeþul Vâlcea
îngrijire ºi asistenþã
îngrijire ºi asistenþã
îngrijire ºi asistenþã
recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
39. Judeþul Vrancea
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de integrare prin terapie ocupaþionalã
40. Judeþul Ilfov
Centru de îngrijire ºi asistenþã
Centru de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Municipiul Bucureºti
Centrul de îngrijire ºi asistenþã nr. 1
Centrul de îngrijire ºi asistenþã nr. 2
Centrul de îngrijire ºi asistenþã nr. 3
Centru
Centru
Centru
Centru
Centru

de
de
de
de
de

Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea
Localitatea

Pãuºeºti-Mãglaºi
Zãtreni
Lungeºti
Mãciuca
Bãbeni

Localitatea Mãicãneºti
Localitatea Odobeºti
Localitatea Ciolpani
Localitatea Bãlãceanca
Str. Radu Vodã nr. 20, sectorul 4.Ò
Str. Episcop Radu nr. 26, sectorul 2.Ò
Str. Barbu Delavrancea nr. 18,Ò
sectorul 1
Calea Vitan nr. 267-269, sectorul 3.Ò
Str. Floare Roºie nr. 7A, sectorul 6.Ò
Str. Balotului nr. 42, sectorul 2.Ò

Centrul de îngrijire ºi asistenþã nr. 5
Centrul de îngrijire ºi asistenþã nr. 6
Centrul de recuperare ºi reabilitare a persoanelor
cu handicap

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999
privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã
a persoanelor cu handicap
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Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în
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