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pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I - După articolul 30 din CAPITOLUL II: „Drepturile persoanelor cu 

handicap”, se introduce o nouă SECŢIUNE, „SECŢIUNEA 9: Asigurarea 

dreptului de a vota şi a fi votat” şi un nou articol, art. 3, cu următorul cuprins:

SECŢIUNEA 9: Asigurarea dreptului de a vota şi a fî votat

1 ^Art. 30 - In vederea asigurării dreptului de a vota şi a fi ales a persoanelor cu 

handicap, autorităţile şi instituţiile responsabile cu organizarea alegerilor pe 

teritoriul României şi în străinătate, conform prevederilor legale în vigoare, 

trebuie să ia următoarele măsuri;

a) Secţiile de vot să fie accesibile şi să fie publicate hărţi ce indică secţiile 

accesibilizate.



b) Să realizeze şi să difuzeze materiale mass-media de prezentare a procesului 
electoral, în format accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi.

c) Să existe pregătite destule buletine de vot în formate accesibile.
d) Să permită votul prin corespondenţă, în formate accesibile pentru persoanele 

cu dizabilităţi de tip locomotor şi vizual.
e) Clădirile unde sunt amenajate secţiile de votare trebuie să aibă grup sanitar 

accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi.

f) Să existe bandă pentru asigurarea accesului în interiorul secţiei de votare 

pentru persoanele cu probleme de vedere şi să fie constituite la parterul 
clădirii, nu la etaj.

g) Secţia de votare trebuie să aibă cabină de vot adaptată pentru persoanele cu 

dizabilităţi (locomotorii, vizuale, audivitive) pentru a putea să îşi exercite 

dreptul de a alege în mod individual (fără însoţitor).
h) Să asigure următoarele instrumente în vederea exercitării votului în mod 

corepunzător de către persoanele cu probleme vizuale: lămpile de iluminare 

suplimentară, plicurile şablon şi lupele.
i) Să realizeze ghidurile de informare cu privire la procesul de votare în 

următoarele formate: easy to read, audio, Braille, audio-vizual, documente în 

relief, documente în format DAISY.

j) Să ofere instrumente care ajută persoanele cu dizabilităţi să parcurgă 

informaţiile necesare:
cititor de ecrane este un soft ce redă vocal, în mai multe 

limbi, informaţia afişată pe monitorul computerului; 
magnifîcator de ecran este un soft ce afişează, în format 
mărit sau folosind diferite contraste, informaţia de pe 

monitorul computerului;

1.

11.



televizor cu circuit închis este un dispozitiv independent 
ce permite afişarea oricărui tip de document tipărit pe un 

ecran, în format mărit sau folosind diferite culori şi 
contraste de culori; 

imprimantă Braille Index Everest V4
k) Să pregătească din timp o procedură de vot specială pentru extinderea 

numărului de zile când poate fi depusă cererea de către persoanele care nu 

pot vota la secţie.

l) Facilitarea votului prin corespondenţă pentru persoanele cu dizabilităţi.
m) Asigurarea transportului adecvat pentru persoanele cu dizabilităţi la şi de la 

secţia de votare.

n) Asigurarea unor interpreţi în secţiile de votare unde surit înscrişi pe listele 

electorale persoane cu dizabilităţi, sau asigurarea unei permanenţe online a 

unor specialişti care sa îi poată asista pe membrii birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, de la distanţă, în gestionarea unor posibile situaţii.
o) Prin normele de aplicare ale acestei legi se va stabili modul în care vor fi 

colectate, gestionate şi stocate datele cu caracter personal şi modul în care 

persoanele cu handicap vor face solicitări pentru a beneficia de prezentele 

drepturi”

111.

IV.

Art. II - Prevederile prezentei legi intră în vigoare cu luna următoare publicării 
sale în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (1) din Constituţia României, 
republicată.
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