ORDONANTA DE URGENTA Nr. 14 din 7 martie 2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
Text în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2007
Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I, pâna la 17 octombrie 2007:
- Legea nr. 275/2007, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 14/2007.
Avându-se în vedere necesitatea adoptarii în regim de urgenta a unor interventii
legislative la Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap pentru a preîntâmpina posibilitatea unor interpretari diferite si a elimina
arbitrariul,
tinând seama de importanta deosebita a categoriei de persoane ale caror drepturi sunt
reglementate, precum si de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, pe calea ordonantei
de urgenta a Guvernului, ar conduce la afectarea intereselor persoanelor cu handicap,
elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
ART. I
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 10
Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de
medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizarii, în
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, în conditiile stabilite prin contractulcadru."
2. La articolul 11 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei si în conditiile prevazute
în Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului
asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare."
3. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 12
(1) Persoana care are în îngrijire, supraveghere si întretinere un copil cu handicap
beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele drepturi:
a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap sau, dupa caz,
stimulent lunar, pâna la împlinirea de catre acesta a vârstei de 3 ani, în conditiile de
acordare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea
familiei în vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) concediu si o indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap în cuantum de 450
lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani;

c) program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are în îngrijire copilul cu
handicap grav sau accentuat, pâna la împlinirea de catre acesta a vârstei de 18 ani, la
solicitarea parintelui;
d) concedii medicale, acordate în conditiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap
care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni
intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pâna la împlinirea de catre copil a
vârstei de 18 ani;
e) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei,
acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la
art. 57 alin. (4) lit. a), pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 3 ani;
f) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei,
acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la
art. 57 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani;
g) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei,
acordata persoanei care nu îndeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 3 ani,
iar pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;
h) alocatie lunara de plasament, acordata în conditiile legii, în cuantum majorat cu 50%
.
(2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere si întretinere un copil si care
nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la art. 57 alin. (4) lit. a) beneficiaza de
indemnizatie pentru cresterea copilului în cuantum de 450 lei pâna la împlinirea de catre
copil a vârstei de 2 ani si de un ajutor lunar pentru cresterea copilului în cuantum de 150
lei pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 2 si 7 ani.
(3) De drepturile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti,
persoana careia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei, persoana care a adoptat
copilul sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum si
persoana care a fost numita tutore, cu exceptia asistentului maternal profesionist.
(4) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) - g) si la alin. (2) nu pot beneficia
persoanele care au în acelasi timp si calitatea de asistent personal pentru acelasi copil
sau care primesc indemnizatia prevazuta la art. 41 alin. (3).
(4^1) Pe perioada acordarii dreptului prevazut la alin. (1) lit. b), pentru ceilalti copii
aflati în îngrijire spre crestere si educare, persoana îndreptatita beneficiaza si de
drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 7/2007.
(5) Plata drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se asigura, dupa caz, de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, sau din bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
(6) Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor prevazute la alin. (1) lit. b), e) - g) si la
alin. (2) se actualizeaza anual cu indicele cresterii preturilor de consum prin hotarâre a
Guvernului."
4. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
"ART. 12^1
(1) Pe perioada în care se beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 12 alin. (1) lit.
b), contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea
cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de doua ori salariul de baza
minim brut pe tara, garantat în plata, si se suporta de la bugetul de stat.

(2) Asupra dreptului prevazut la art. 12 alin. (1) lit. b) nu se datoreaza celelalte
contributii sociale obligatorii stabilite de lege.
(3) Perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1)
lit. b) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor
de pensii prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi
de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru stabilirea
drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 7/2007.
(4) În vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în
sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în conditiile prevazute la
alin. (3) se aplica prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile
si completarile ulterioare.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica si persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate
prevazute la alin. (3) si care, în acelasi timp, se afla în situatiile prevazute la art. 38 alin.
(1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit.
b) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizatiilor de
asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare.
(7) În situatia prevazuta la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de
asigurari sociale de sanatate se ia în calcul salariul de baza minim brut pe tara garantat în
plata din perioada respectiva.
(8) Perioada concediului prevazut la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie vechime în munca
si în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda în raport cu
aceasta."
4^1. Dupa articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu urmatorul
cuprins:
"ART. 12^2
(1) Drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) se acorda persoanelor îndreptatite
aflate în una din urmatoarele situatii:
a) au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pentru copilul
pentru care se solicita dreptul;
b) au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o
perioada de 12 luni în ultimul an înainte de solicitarea dreptului.
(2) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) lit. b) pot fi constituite integral si din perioade
asimilate dupa cum urmeaza:
a) si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate;
b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit
legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în
conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în conditiile
prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile
colective;

f) au beneficiat de pensii de invaliditate;
g) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si
perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul,
organizate în conditiile legii;
h) au lucrat cu contract individual de munca în strainatate, pe baza acordurilor
guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state sau în baza Regulamentului
CE nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati,
lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza în interiorul
Comunitatii;
i) se afla în perioada de întrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului,
fara încetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau
similare, potrivit legii."
5. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafata
este valabila pe întregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport
local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului,
costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului
Bucuresti."
6. Alineatele (1), (3), (5) si (8) ale articolului 22 vor avea urmatorul cuprins:
"ART. 22
(1) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la
alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu
autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-întors pe an
calendaristic.
..........................................................................
(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban,
la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu
autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-întors pe an
calendaristic.
..........................................................................
(5) Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa în alte localitati decât cele
de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de
tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele
pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, în functie de recomandarea
centrului de dializa.
..........................................................................
(8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) - (6) se stabileste prin
hotarâre a Guvernului."
6^1. La articolul 24, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) scutire de impozit pe veniturile din salarii si indemnizatii de natura salariala;"
7. Dupa alineatul (3) al articolului 38 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urmatorul cuprins:
"(4) Contractul individual de munca al asistentului personal înceteaza de drept în cazul
decesului persoanei cu handicap grav."
7^1. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
urmatorul cuprins:
"(2^1) Invalizii de razboi care au si calitatea de persoane cu handicap grav si sunt
pensionari de invaliditate gradul I beneficiaza atât de dreptul prevazut la alin. (2), cât si

de dreptul prevazut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu
modificarile si completarile ulterioare."
8. La articolul 42 alineatul (4), litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la
o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei."
9. Alineatul (5) al articolului 50 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinteaza si functioneaza ca
structuri cu sau fara personalitate juridica, în subordinea consiliilor judetene, respectiv a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în structura directiilor generale
de asistenta sociala si protectia copilului, cu avizul si sub îndrumarea metodologica a
Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap."
10. Dupa alineatul (5) al articolului 50 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu
urmatorul cuprins:
"(6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înfiinteaza si functioneaza ca
structuri cu personalitate juridica, cu avizul si sub îndrumarea metodologica a Autoritatii
Nationale pentru Persoanele cu Handicap."
11. Alineatul (2) al articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Finantarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, pe teritoriul carora functioneaza acestea."
12. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sumele necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) se asigura din bugetele
proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza
teritoriala functioneaza centrul."
13. La articolul 57 alineatul (6), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) persoanele cu handicap care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o
pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei;".
14. Dupa alineatul (10) al articolului 57 se introduc doua noi alineate, alineatele (10^1)
si (10^2), cu urmatorul cuprins:
"(10^1) Plata drepturilor prevazute la alin. (1) - (5) se realizeaza prin directiile generale
de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului Bucuresti.
(10^2) Bugetul personal complementar prevazut la alin. (4) lit. b) nu este luat în calcul
la stabilirea altor drepturi si obligatii."
14^1. La articolul 57, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Cuantumul drepturilor se actualizeaza anual cu indicele cresterii preturilor de
consum, prin hotarâre a Guvernului."
15. Dupa alineatul (11) al articolului 57 se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu
urmatorul cuprins:
"(12) Drepturile restante aferente deciziilor emise si neplatite în anul 2006 pentru
persoanele cu handicap vizual, stabilite în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare, se asigura si se platesc de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti."
15^1. La articolul 84, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de
handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului

muncii, familiei si egalitatii de sanse, la propunerea Autoritatii Nationale pentru
Persoanele cu Handicap, pâna la 30 noiembrie 2007."
ART. II
(1) Drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) si g) si la alin. (2) din Legea
nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda, potrivit legii, daca
cererea de acordare a acestora, însotita de documentele doveditoare, se depune de catre
persoana îndreptatita în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii,
indiferent de anul nasterii copilului, daca acesta nu a împlinit înca vârsta de 2, 3 si,
respectiv, 7 ani, dupa caz.
(2) Procedura de acordare a drepturilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la
alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta
ordonanta de urgenta, se stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si
familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Pentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicarii art. 12 alin. (1) lit.
a), b), e), f) si g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor ca, la propunerea
Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, sa introduca modificarile ce decurg
din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat si a bugetului
Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pe anul 2007.
ART. III
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, cu
modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica,
dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dându-se textelor o noua
numerotare.
---------------

