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PARLĂMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

Articol unic: Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolu118, alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. 
ÎJ, cu următorul cuprins: 

„f) accesibilizarea instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi universitar 
pentru persoanele cu dizabilităţi în general şi pentru persoanele cu deficienţe de 
vedere în special, prin montarea de hărţi tactile de orientare accesibilă persoanelor 
nevăzătoare în interiorul clădirilor de învăţământ, montarea plăcuţelor de orientare şi a 
indicatoare volumetrice cu informaţie in Braile şi/sau once altă notaţie tactilo-grafică, 
elemente de avertizare acustică sau tactilă, rampe de acces, sisteme electronice de 
automatizare, rampe şi balustrade, mânere şi alte dispozitive." 

2. La articolu119litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„h) să asigure accesul in unităţile şi instituţiile de învăţământ, respectiv să 

accesibilizeze •instituţiile de învăţământ preşcolar, şcolar şi universitar pentru 
persoanele cu dizabilităţi în general şi pentru persoanele cu deficienţe de vedere în 
special, prin montarea de hărţi tactile . de orientare in interiorul clădirilor de 
învăţământ, montarea plăcuţelor de orientare şi a indicatoare volumetrice cu 
informaţie accesibilă persoanelor nevăzătoare, elemente de avertizare acustică sau 
tactilă, rampe de acces, sisteme electronice de automatizare, rampe si balustrade, . 
mânere şi alte dispozitive." 

3. La articolul 21, alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, 
lit. e), cu următorul cuprins: 

„e) să monteze sau să amplaseze hărţi tactile de orientare, plăcuţe de orientare 
Si indicatoare volumetrice cu informaţie accesibilă persoanelor nevăzătoare, elemente 



de avertizare acustică sau tactilă, rampe de acces, sisteme electronice de automatizare, 
rampe şi balustrade, mânere şi alte dispozitive, atât în interiorul clădirilor aferente 
obiectivelor de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber, cât şi 
zonele adiacente acestora." 

4. La articolu162, după alineatul (1) se introduce un non alineat, alin. (11), 
cu următorul cuprins: 

„(1 1) Autorităţile publice au obligaţia de a implementa in p locatiile revăzute la ~ 
alin. (1) hărţi tactile de orientare, plăcuţe de orientare şi indicatoare volumetrice cu 
informaţie accesibilă persoanelor nevăzătoare, elemente de avertizare acustică sau 
tactilă, rampe de acces, sisteme electronice de automatizare, .rampe şi balustrade, 
mânere şi alte dispozitive." 

5. La articolu196, la alineatul (1), se modifică litera e) şi va avea următorul 
cuprins: 

„e) transcrierea sau traducerea materialelor informative şi culturale în sistemele 
de acces la informaţie, specifice persoanelor încadrate in anumite categorii de 
handicap: alfabet Braille şi/sau once altă notaţie tactilo-grafică, înregistrări audio, 
scriere vizuală cu litere mărite, limbaj mimico-gestual, pictograme." 

Această lege â. fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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