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AVIZ
referitor Ia propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
Negre şi controlul activităţilor destaşurate pe plajă şi a Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.19/2006 privind utilizarea 

plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă şi a 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (b284/23.06.2021), transmisă de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr.XXXV3460 din 29.06.2021 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D587/29.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul ait2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 

din Regulamentul de organizai'e şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul 

activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul instituirii unor măsuri pentru 

facilitarea accesului persoanelor cu handicap pe plajele cu destinaţie 

turistică şi în spaţiile de agrement amenajate pentru acces la luciul de 

apă.



Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. art.73 

alin.(3) lit.p) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 

dispoziţiilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Senatul,
2, Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene,

propunerea legislativă, ySra a constitui instrumentul de transpunere al 

vreunei directive şi fără a reglementa cadrul de implementare al 

vreunui regulament european, prezintă, interferenţe atât cu Politica 

în domeniul sănătăţii, cât şi cu Politica socială a Uniunii Europene.
Aşa cum se arată în cuprinsul Expunerii de motive, în raport cu 

impactul unei asemenea problematici generice a protecţiei drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi, în spaţiul Uniunii Europene, se constată un 

interes deosebit la nivelul instituţiilor europene faţă de necesitatea 

promovării şi protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
Astfel, se impune subliniat faptul că însăşi Uniunea Europeană 

a semnat Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi la data de 30 martie 2007, devenind, astfel, prima 

organizaţie internaţională parte la Convenţie, conform Deciziei 

Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către 

Comunitatea Europeană a Convenţiei Naţiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu handicap ( 2010/48/CE).
Acest demers juridic, a fost urmat de acte similare întreprinse 

de toate statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, prin Legea 

nr.221/2010 şi România, urmând exemplul altor state europene, a 

ratificat Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi, asumându-şi obligaţii în consecinţă, în acord cu 

normele şi prinicpiile Uniunii Europene. ,
Menţionăm şi faptul că, potrivit art.26 din Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene, „ Uniunea recunoaşte şi 

respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri 

care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, 
precum şi participarea la viaţa comunităţir.

în plus, precizăm că, în scopul alinierii la exigenţele 

internaţionale în materie, la nivelul Uniunii Europene a fost lansată 

„Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un
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angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere'" (COM 

(2010)636final). Obiectivul general al acestui document programatic 

este de a crea premisele pentru a oferi persoanelor cu dizabilităţi 

capacitatea de a se bucura de drepturi depline şi de a beneficia 

complet de participarea la viaţa socială şi economică europeană, mai 

ales prin intermediul pieţei unice.
4. Ca observaţie de ordin general, precizăm că, potrivit 

prevederilor art.l4 alin,(l) şi art.61 alin.(2) din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „ 

Reglementările de acelaşi nivel şi având acelaşi obiect se cuprind, de 

regulă, într-un singur act normativ"", iar revederile modificate sau 

care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în 

actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil 

şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor."".
Din acest motiv, este necesar ca instituirea reglementărilor 

preconizate să se facă, în principal, prin modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, de care se leagă tematic, urmând ca în 

cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 să se 

introducă numai dispoziţiile propuse la art.I pct.l.
Precizăm că adoptarea acestei soluţii legislative se impune şi ca 

urmare a faptului că prin forma propusă prin proiect se încalcă 

dispoziţiile art.l6 alin.(l) din Legea nr.24/2000, potrivit cărora Jn 

procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi 

reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act 

normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru 

sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de 

trimitere."".
Avem în vedere faptul că obligaţiile referitoare la facilitarea 

accesului persoanelor cu handicap la plajă sunt prevăzute în sarcina 

utilizatorilor de plajă atât în normele propuse la artl pct.2 pentru 

art.5 lit.m) şi n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006, 
cât şi în normele propuse la art.II pct.2 pentru art.68^ din Legea 

nr.448/2006. Totodată, nerespectarea acestor obligaţii ar urma să fie 

prevăzută drept contravenţie în ambele acte normative, soluţie 

legislativă ce nu poate fi acceptată.
Pe de altă parte, precizăm că norma propusă la art.II pct.2 

pentru art.68^ din Legea nr.448/2006 nu se limitează la stabilirea 

respectivelor obligaţii în sarcina utilizatorilor de plajă, ci le prevede şi

3



în sarcina proprietarilor sau administratorilor spaţiilor de agrement 

amenajate pentru acces la luciul de apă.
5, Având în vedere observaţiile anterioare, formulăm 

următoarele observaţii şi propuneri;
5.1. Pentru redarea exactă a intervenţiilor legislative preconizate, 

titlul trebuie reformulat, astfel:
„Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.488/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
precum şi pentru completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă”.

5.2. Având în vedere că intervenţiile legislative principale vor 

opera asupra Legii nr,448/2006, acestea vor fi redate în cuprinsul art.I 

al proiectului, care va avea următoarea parte dispozitivă:
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l din 3 ianuarie 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează:”.
5.3. La partea dispozitivă a pctl al actualului art.II, care va 

deveni art.I, pentru respectarea uzanţelor în redactare, expresia 

„următorul conţinut” se va înlocui cu expresia „cu următorul cuprins”.
în plus, pentru respectarea regulilor gramaticale, la textul propus 

pentru art.8 alin.(4) se va elimina virgula din sintagma „Autoritatea 

Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, publică”.
5.4. La art.68\ astfel cum este propus la actualul artll pct.2, 

ţinând seama de specificul zonelor de plajă, respectiv de agrement, 
avute în vedere de text, stabilirea obligaţiilor utilizatorilor plajelor cu 

destinaţie turistică şi a obligaţiilor proprietarilor sau administratorilor 

spaţiilor de agrement amenajate pentru acces la luciul de apă ar trebui 

realizată în cuprinsul a două alineate distincte. în acest sens, în cazul 

obligaţiilor utilizatorilor plajelor cu destinaţie turistică, în sensul 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l9/2006 privind utilizarea 

plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, ar 

trebui prevăzute obligaţiile din cuprinsul normelor propuse la actualul 

art.I pct.2 pentru art.5 lit.l) şi m).
Cu privire la respectivele texte, la actuala lit.l), în acord cu 

terminologia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006,

„Art.I.
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termenul „operatorul” trebuie înlocuit cu sintagma „utilizatorul de 

plajă”.
A

In plus, pentru rigoare în exprimare, sintagma ..persoanele cu 

handicap grav sau accentuat şi însoţitorul acesteia'' va fi redată sub 

forma „persoanele cu handicap grav sau accentuat şi însoţitorii 

acestora", sintagma „accesul la aceste şezlonguri a persoanelor cu 

handicap” va fi înlocuită cu expresia „accesul la aceste şezlonguri al 

persoanelor cu handicap” iar din sintagma ”pe baza propriei 

legitimaţii” se va elimina cuvântul ”propriei”.
Referitor la textul propus pentru actuala lit.m), precizăm că, prin 

gradul mare de generalitate, expresia „va face toate demersurile” este 

improprie stilului normativ, afectând accesibilitatea şi predictibilitatea 

normei, astfel încât textul trebuie reformulat în mod corespunzător.
5.5. Având în vedere observaţiile de la punctele anterioare, 

intervenţia legislativă asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 19/2006 va consta numai în completarea art.2.
în acest sens, partea dispozitivă a actualului art.I, care va 

deveni art.II, trebuie reformulată, astfel:
„Art.II. - La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, după alineatul (L) se introduc două noi 

alineate, alin.(P) şi (L), cu următorul cuprins:”.
în continuare se vor reda cele două norme propuse, cu precizarea 

că textul propus pentru alin.(L) trebuie să se refere la „şezlongurile 

speciale”, şi nu la „locurile suplimentare”, iar trimiterea la dispoziţiile 

art.5 lit.l) şi m) trebuie înlocuită cu trimiterea la normele din cuprinsul 

art.68^ din Legea nr. 448/2006 care vor stabili, potrivit propunerilor de 

mai sus, obligaţia utilizatorilor de plajă să rezerve şezlongurile 

speciale pentru persoanele cu handicap.
în plus, pentru evitarea instituirii unei reglementări cu caracter 

retroactiv, din finalul normei propuse pentru alin.(L) trebuie eliminată 

expresia „în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi”.
Pentru rigoare normativă, stabilirea termenului de adoptare a 

ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor trebuie să facă 

obiectul unui articol distinct, art.III, cu următorul cuprins:
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„ArtlII. - Ordinul ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor prevăzut la art.2 alin.(l^) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr, 274/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta 

lege se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi.”.
Având în vedere propunerile de mai sus, punctele subsecvente 

pct.l din actualul artl trebuie eliminate din proiect.
6. Ţinând seama de numărul mare de intervenţii legislative 

suferite până în prezent de actele normative de bază, sugerăm 

introducerea unui nou articol, marcat ca art.IV, care să dispună 

republicarea acestora, astfel:.
„Art. IV - (1) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l din 3 ianuarie 2008, cu 

modificările şi completăidle ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, 
dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.l9/2006 privind 

utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desSşurate pe 

plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.220 din 

10 martie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr,274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 

Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.”

vvmmmm
Flbrin'to^^AGME

Bucureşti
Nr.579/2L07.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 448/2006
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006

■* republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 1/3 ian. 2008
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap

2 modificări prin H.G. nr. 10/2008 M. Of. nr. 20/10 ian. 2008 indexează cuantumul prestaţiilor sociale 
Hotărâre privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (d) 
prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

^ modificări prin M. Of. nr. 474/27 iun. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

aprobată cu modificări şi L. nr. 207/2009 
completări prin

O.U.G. nr. 86/2008 modifică art. 27 alin. (I). art. 51 alin. (6). 
ai-t. 78 alin. (3) Ut. b)

M.Of. nr. 391/10 iun. 2009

«.modificări prin O.U.G. nr. 118/2008 ,M. Of. nr. 680/3 oct. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată 

aprobată cu completări prin L. nr. 161/2009

modifică art. 13

M. Of. nr. 322/14 mai 2009

s,modificări prin L. nr. 161/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor 
drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată

M. Of. nr. 322/14 mai 2009 aprobă cu completări O.U.G. nr. 118/2008

®imodificări prin L. nr. 207/2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

■M. Of. nr. 391/10 iun. 2009 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 86/2008 şi modifică ari. 27 alin. (1); 
introduce alin. (!__!) şi alin. (3) la ari. 27, 

alin. (4_1) la art. 78

^imodificări prin M. Of. nr. 689/13 oct. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii de 1 ian. 2010 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

aprobată cu modificări şi L.nr. 76/2010 
completări prin

O.U.G. nr. 109/2009 abrogă art. 26 Ut. a), art. 83 Ut. g). la data

M. Of. nr. 307/11 mai 2010

®imodificări prin L. nr. 359/2009 M. Of. nr. 799/24 nov. 2009
Lege pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

modifică ari. 20 alin. (2) Ut. b)
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modificâri prin L. nr. 360/2009
Lege pentru modrficarea lit. a) a ari. 26 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 800/24 nov. 2009 modifica art. 26 Ut. a)e

10 modificări prin L. nr. 76/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 307/11 mai 2010 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. ] 09/2009

M. Of. nr. 654/22 sep. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2012 
completări prin

O.U.G. nr. 84/2010modificări prin modifică ari. 2 alin. (I). art. 37 alin. (2) şi 
(3), art. 44 partea introductivă şi lit. a), art. 
59. art. 85, art. 87 alin. (1), art. 100; 
introduce alin. (7) la ari. 42. alin. (4) - (6) 
la art. 87. art. 90_1 - 90_5; 
abrogă art. 90

M. Of. nr. 505/23 iul. 2012

O.U.G. nr. 124/2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială

aprobată cu modificări şl L. nr. 166/2012 
completări prin

M. Of. nr. 938/30 dec. 2011■'2imodificări prin abrogă aii. 12-14, aii. 58 alin. (8)

M. Of.nr. 699/11 oct. 2012

M. Of. nr. 185/22 mar. 2012
Lege pentru corelarea unor reglementări privind faciiităţile de 
călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri

■’^imodificări prin L. nr. 52/2012 modifică art. 24 alin. (]), (3) şi (5)

M. Of. nr. 505/23 iul. 2012'^ modificări prin L. nr. 136/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2010 pentru modificarea şl completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobă O.U.G. nr. 84/2010şi modifică art. 
37 alin. (2). aii. 85 alin. (7) şi (9), art. 87 
alin. (!) lit. a), an. 90_}. art. 90_2, art. 
90_3, art. JOO alin. (J) lit. g) şi alin. (2); 
introduce alin. (J_l) la aii. 87; 
abrogă aii. 42 alin. (7). aii. 87 alin. (l) lit. 
c). art. 90_4. ari. 90_5

'5 modificări prin L. nr. 166/2012 M. Of. nr. 699/11 oct. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistentă socială

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 124/201]

L. nr. 197/2012 ■M. Of. nr. 754/9 nov. 2012'6 modificări prin abrogă aii. 51 alin. (6) la data de 1 
Lege privind asigurarea calităţii Tn domeniul serviciilor sociale ianuarie 2013

'7 modificări prin O.U.G. nr. 68/2012 M. Of. nr. 778/19 nov. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

aprobată prin L. nr. 273/2013

modifică ati. 98

M. Of. nr. 652/23 oct. 2013
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modificări prin L. nr. 2/2013 M. Of. nr. 89/12 feb. 2013
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

modifică an. 90_2 alin. (4)

modiftcări prin L. nr. 273/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

aprobă O.V.G. nr. 68/2012

L nr. 55/201420 completat prin M. Of. nr. 325/5 mai 2014
Lege pentru completarea alin. (2) al ari. 96 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

introduce Hi. g) la an. 96 alin. (2)

2i:modificări prin L nr. 67/2014 M. Of. nr. 353/14 mai 2014
Lege pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

modifică an. 59 alin. (J) lit. c): 
introduce alin. (2) la art. 49

22 modificări prin O.U.G. nr. 44/2014 M. Of. nr. 475/27 iun. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
privind recuperarea debitelor pentru beneftciile de asistenţă 
socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări prin L. nr. 266/2015

modifică an. lOl

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015

23 modificări prin H.G. nr. 989/2014
Hotărâre privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 811/6 nov. 2014 actualizează cuantumul prestaţiilor sociale 
de la an. 58 alin. (4)

2“ modificări prin L. nr. 193/2015 M. Of. nr. 518/13 Iul. 2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

modifică art. 26 lit. c), art. 28

25 modificări prin L nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 abrogă la 1 ianuarie 20J6 art.26

2® modificări prin L. nr. 266/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

-M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 modifică art. 101 alin. (4)
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M. Of. nr. 923/11 dec. 20152^ modificări prin O.U.G. nr. 57/2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice In anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şt unele măsuri fiscal-bugetare

abrogă art. 29

28modificări prin O.U.G. nr. 40/2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 modifică art. 90_1

O.U.G. nr. 82/2016 M. Of. nr. 965/29 nov. 201629 completat prin introduce art. J00_J şi art. I00_2 (se 
aplică de Ia data de } ianuarie 20J 7)Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special ai 

funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018aprobată prin L.nr. 16/2018

U. Of. nr. 508/30 iun. 201730 modificări prin O.U.G. nr. 51/2017 modifică art. 16. ari. 17. art. 30 Ut./), aii. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 32partea dispozitivă a alin. (1), art. 34, 
acte normative art. 35, art. 37 alin. (1) Ut. a), art. 40 alin. 

(1), art. 42 alin. (2) şi (4). art. 43 aîin. (1) şi 
alin. (4) Ut. a) i b). ari. 46 alin. (5), art. 47 
alin. (1) Ut. a), art. 48 alin. (2), cap. IU 
titlul secţiunii a 4-a, art. 51 alin. (5), art. 52 
alin. (2), art. 57. art. 58 alin. (3) şi alin. (6) 
Ut. a), art. 59partea dispozitivă a alin. (1). 
art. 62 alin. (4). art. 71 alin. (1) Ut. c), art. 
78 alin. (5). ari. 81 alin. (3). art. 85 alin.
(5), art. 87 alin. (5) şi (6), art. 90_1 alin.
(1). art. 92 alin. (7). art. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (4), art. 98 alin. (I). ari. 99 alin. (2), 
art. 100 alin. (I) Ut. c) şi alin. (3); 
introduce alin. (5_1) - (5_4) la art. 51. 

alin. (3) Ia art. 69, art. S6_I, art. 94_I, art. 
94_2. Ut. c_l) la art. 100 alin. (1) şi alin. 
(3J) la art. 100:
abrogă ari. 58 alin. (7) art. 90_2 alin. (1) 

lit.h) şi art. 90_2 alin. (2) Ut. a)
Ş

O.U.G. nr. 51/2017 :M. Of. nr. 508/30 iun. 201731 modificări prin modifică, la l-ian. 2019. art. 57 alin. (2) şi 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 58 alin. (10) şi (11): 
acte normative

in tot atprinsul legii, sintagmele „planului 
de recuperare ” şi „planul de recuperare ” 
se înlocuiesc cu sintagmele „planului de 
abililare-reabiliiare " şi „planul de 
abilitare-reabilitare 

în tot cuprinsul legii, sintagmele 
„Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap " şi „Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap ” se 
înlocuiesc cu sintagmele „Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu 
Dizabilităti ” si ..Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităti ”.
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32 modificări prin M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii şi (13) 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoaneior cu handicap 

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2021 
completări prin

O.U.G. nr. 60/2017 la J ian. 2018. modifică art. 58 alin. (4), (5)

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021

33 modificări prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi compietarea Legii şi (13) 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

h 1 iui. 2018, modifică art. 58 alin. (4), (5)

aprobată cu modificări şi L.nr. 81/2021 
completări prin

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021

3^ modificări prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017 la 1 sep. 2017, modifică art. 78 alin. (3). 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 81 alin. (2) Ut. b): 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobată cu modificări şi L.nr. 81/2021 
completări prin

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021 introduce alin. (6) la art. 78:

abrogă art. 78 alin. (4_1)

35imodificări prin O.U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 973/7 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

modifică art. 40 alin. (!) şi art. 51 alin.

PJ)

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

36imodificări prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei 
publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobă O.U.G. nr. 82/2016

37 modificări prin O.U.G. nr. 69/2018 iM. Of. nr. 625/19 iul. 2018 modifică art. 46, art. 51, art. 90_1. art. 99 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (1) şi art. lOOalin. (1) Ut. b)şij):

introduce pct. 23_1 la art. 5, alin. (3) şi (4) 
la art. 7. alin. (6_l) la art. 24. alin. (I_l) la 
ari. 45. ari. 47_1 şi Ut. a_l) la art. 90_2 
alin. (1)

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

aprobată prin L. nr. 92/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021

38modificări prin O.U.G. nr. 9/2019 ;M. Of. nr. 143/22 feb. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi 
pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

aprobată cu modificări prin L. nr. 14/2020

modifică art. 58 alin. (1)

M. Of. nr. 22/14 ian. 2020
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M. Of. nr. 648/22 iul. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2008 
privnnd protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

39 modificări prin L. nr. 145/2020 modifică art. 3 Ut. I) şi p). art. 5 pct. 4. 5 şi . 
29. art. 16 alin. (2) Ut. e). art. J 8 alin. (I)
Ut. h), art. 19 Ut. e), art. 22, ari. 24 alin. (]) 
şi (3). art. 75 alin. (2) Ut. e) şi art. 100 alin. 
(}).(2),(3J)şi(4);
introduce alin. (2) la art. 10, alin. (5_1) la 
ari. 16. alin. (3) la art. 17. alin. (9) la art.
24, alin. (1_1) şi (l_2) la art. 78. alin.
(l_i) la art. 81, art. 92_1 şi Ut. h) la art. 96 
alin. (2)

:M. Of. nr. 767/21 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

L. nr. 193/2020^0,modificări prin modifică art. 24 alin. (9), art. 78 alin. (3): 
introduce alin. (10) şi (11) la art. 24 şi Ut. 

c) la art. 81 alin. (2)

D.C.C. nr. 906/2020 iM. Of. nr. 79/25 ian. 2021'*■'-modificări prin admite excepţia de neconsl. şi suspendă 
Decizia nr. 906 din 16 decembrie 2020 referitoare la excepţia pentru 45 de zile art. 1 pct. 1,2 şi 4 din

O. U. G. nr. 60/2017- cu ref. la art. 78 alin.de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1. 2 şi 4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(3) şi (4_1) şi art. 81 alin. (2) Ut. h) din L. 
nr. 448/2006-(lermenul se împlineşte la 
data de 5 martie 2021) după care operează 
pre\’ederile art. 147 din Constituţie

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

•*2 modificări prin L. nr. 81/2021 modifică art. 78 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) 
Ut. b):
introduce alin. (4_2) şi (4_3) la art. 78: 
abrogă art. 81 alin. (2) Ut. c.)

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

L. nr. 92/2021‘‘^.modificări prin aprobă O.U.G. nr. 69/2018

^“ completat prin L. nr. 185/2021 M. Of. nr. 657/2 iul. 2021
Lege pentru completarea art. 86_1 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

introduce alin. (2_1) la art. 86_1
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 220/10 mar. 2006O.U.G.nr. 19/2006
Ordonanlă de urgenţă privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe 
plajă

M. Of. nr. 586/6 iul. 2006aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 274/2006

' modificări prin L. nr. 274/2006 ;M. Of. nr. 586/6 iul. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul 
activităţilor desfăşurate pe plajă

modifică ari. 2 alin. (1). ari. 4 alin. (I) Iii. 
b) şi alin. (2), art. 5 Ut. a), art. 8 alin. (I) 
partea introductivă şi alin. (2) Ut. a), anexa; 
introduce ari. 9 1

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 274/2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul 
activităţilor desfăşurate pe plajă

M. Of. nr. 586/6 iul. 2006

3 modificări prin O.U.G. nr. 43/2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

aprobată cu modificări şi L. nr. 63/2010 
completări prin

M. Of. nr. 330/19 mai 2009 modifică art. 2. art. 3 alin. (3). art. 4 alin. 
(1) Iii. b) şi c), art. 5 Ut. a), b) şi i). art. 6 
alin. (2), art. 8 alin. (J) Ut. o); 
abrogă anexa;
înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de 
urgenţă, sintagma "operatori de plajă" cu 
sintagma "utilizatori de plajă"

M. Of. nr. 215/6 apr. 2010

“ modificări prin L. nr. 63/2010 M. Of. nr. 215/6 apr. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2005 privind utilizarea plajei Mării Negre şi 
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

aprobă cu modijîcări şi completări O. U.G. 
nr. 43/2009 şi modifică ari. 2 alin. (î). art. 
4 alin. (2), art. 5 Ut. b). art. 8 alin. (!) 
paiiea inti-oductivă şi alin. (2) Ut. a); 
introduce Ut. p) la art. 8 alin. (])

5 modificări prin M. Of. nr. 239/15 apr. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 2 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate 
pe plajă

aprobată cu modificări prin L. nr. 186/2010

O.U.G. nr. 35/2010 modifică art. 2 alin. (J); 
introduce alin. (I_I) la art. 2

M. Of. nr. 694/18 oct. 2010

6 modificări prin L. nr. 186/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 pri>rind 
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate 
pe plajă

,M. Of. nr. 694/18 oct. 2010 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 35/2010şi 
modifică art. 2 alin. (l_l)

7 modificări prin M. Of. nr. 703/15 nov. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu completări prin L. nr. 28/2014

O.U.G. nr. 103/2013 modifică art. 4 alin. (2)

M. Of. nr. 201/21 mar. 2014

8 modificări prin O.U.G. nr. 58/2014 M. Of. nr. 711/29 sep. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare 
şi pentru modificarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L.nr. 64/2015 
completări prin

modifică art. 4 alin. (2); 
introduce alin. (2_1) la art. 4

M. Of. nr. 222/1 apr. 2015
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9 modificări prin L. nr. 64/2015 M. Of. nr. 222/1 apr. 2015 ^ _ aprobă O.U.G. nr. 58/2014 şi modifică art.
4 alin. (2_î)Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative
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