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Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap

Analizând propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (b417/22.06.2022), transmisă de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D782/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit a) din Legea nr. 73/1993, republicată şi art. 33 

alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect instituirea anumitor 

măsuri care să permită asigurarea exercitării dreptului de a vota al 
persoanelor cu handicap.

Potrivit Expunerii de motive, „Persoanele cu dizabilităţi 

întâmpină bariere în realizarea dreptului de a vota si nu sunt susţinute 

să candideze. Persoanele cu dizabilităţi trebuie să fie încurajate să 

voteze şi să candideze pentru funcţii reprezentative, să nu întâmpine 

obstacole în acest scop”.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,

fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. a) din Constituţia 

României, republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din 

legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.



2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Faţă de precizările din cuprinsul Expunerii de motive, potrivit 

căror „Nu există o abordare strategică prin care toate clădirile pentru 

public să permită accesul persoanelor cu dizabilităţi. Nu există o 

strategie care să abordeze problema accesului continuu, pe trasee de la 

locuinţă la toate destinaţiile din spaţiul public. Nu există o strategie 

care să rezolve echitabil problema accesului, luând în considerare atât 

clădirile pentru public din centrul oraşelor, cât şi pe cele de la periferie 

şi din mediul rural”, menţionăm că aceste aspecte nu fac obiectul 

propunerii legislative, fiind în dezacord cu art. 31 din Legea 

nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. La art. I, referitor la titlul Secţiunii a 9 - a .Asigurarea 

dreptului de a vota şi a fi votaf \ precum şi la sintagma .Jn vederea 

asigurării dreptului de a vota şi a fii ales al persoanelor cu handicap'\ 

precizăm că, dreptul de vot şi de a fi aleşi al cetăţenilor români este 

asigurat în condiţiile art. 16 alin. (3) şi art. 36 din Constituţia 

României, republicată.
Potrivit art. 36 din Legea fundamentală, cetăţenii au drept de vot 

de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. Nu au 

drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici 

persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la 

pierderea drepturilor electorale.
Faţă de aspectele anterior menţionate, textele propuse pot face, 

eventual, referire la asigurarea posibilităţii exercitării dreptului de a 

vota al persoanelor cu handicap.
Totodată, sub aspectul redactării, sintagma ..de a fi ales'' este 

recomandată a fi utilizată în locul sintagmei „a fi votat”, la titlul 

secţiunii a 9-a, în acord cu terminologia utilizată în legislaţia din 

domeniul electoral.
Insă, referitor la dreptul de a fi ales al persoanelor cu handicap. 

precizăm că, textul propus nu conţine dispoziţii privitoare la acest 

aspect, ci doar dispoziţii privitoare la asigurarea exercitării dreptului 

de vot, fiind de analizat includerea acestui aspect la titlul secţiunii şi la 

partea introductivă a art. 301



Din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă, 
propunem următoarea formulare a părţii dispozitive:

„Alt. 1. - După articolul 30 din 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 introduce 

o noua secţiune, secţiunea a 9-a „Asigurarea exercitării dreptului de a 

vota al persoanelor cu handicap”, alcătuită din art. 30\ cu următorul 

cuprins:”
„Secţiunea a 9-a Asigurarea exercitării dreptului de a vota al 

persoanelor cu handicap”
Art. 30^ - ...”
Precizăm, însă, faptul că alcătuirea unei secţiuni dintr-un singur 

articol nu respectă rigorile normelor de tehnică legislativă, capitolele 

şi secţiunile fiind compuse din două sau mai multe elemente. In acest 

context, având în vedere că textul propus pentru lit. o) nu are legătură 

tematică cu normele de la literele anterioare şi cuprinde o teză de sine 

stătătoare, această literă poate face obiectul unui articol distinct, în 

considerarea art. 47 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia articolul 

cuprinde, de regulă, o singură dispoziţie normativă aplicabilă unei 

situaţii date.
5. La partea introductivă a art 30\ sugerăm reformularea 

părţii de debut, astfel: Jn vederea asigurării exercitării dreptului de a 

vota al persoanelor cu handicap"".
De asemenea, în acord cu uzanţele de redactare a actelor 

normative, termenul „în vigoare” va fi eliminat din cuprinsul 

sintagmei ..conform prevederilor legale în vigoare"".
Totodată, precizăm că, în textul propunerii se utilizează 

alternativ atât sintagma ..persoane cu handicap"", cât şi sintagma 

..persoane cu dizabilităţf", actul normativ de bază vizând, în principal 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru 

claritatea dispoziţiilor preconizate fiind recomandată utilizarea unei 

terminologii unitare.
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6. Referitor la normele propuse pentru literele subsecvente 

art. 30^ precizăm că, multe dintre dispoziţiile propuse au caracter 

ambiguu, nefiind specific şi clar formulate, generând dificultăţi în 

aplicarea dispoziţiilor preconizate. Menţionăm, cu titlu de exemplu, 
următoarele sintagme care necesită detalieri şi precizări suplimentare; 

..secţii de vot ... accesibile”, „să fie publicate hărţi ce indică secţii 

accesibilizate”, „materiale mass-media .. în format accesibil”, 
„buletine de vot în formate accesibile”, „votul prin corespondenţă, în 

formate accesibile”, „Asigurarea unor interpreţi în secţiile de votare”, 
„ 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”, „Facilitarea votului 

prin corespondenţă pentru persoanele cu dizabilităţi
La textul propus pentru lit. a), este necesar a se specifica unde 

vor fi publicate hărţile care indică secţiile accesibilizate.
La textul propus pentru lit. d), potrivit căruia „autorităţile şi 

instituţiile responsabile cu organizarea alegerilor pe teritoriul 

României şi în străinătate ... să permită votul prin corespondenţă, în 

formate accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi de tip locomotor 

şi vizuaF. propunem înlocuirea termenului „să permită” cu termenul 

..să asigure” astfel încât, prin normă să se instituie obligaţia 

autorităţilor în cauză. Precizăm însă că, norma în această formulare nu 

este aplicabilă, fiind necesară instituirea unor dispoziţii normative care 

să detalieze modul în care se va realiza acest tip de vot prin 

corespondenţă, în formate accesibile pentru persoanele cu handicap.
în acest context precizăm că, sediul materiei în ceea ce priveşte 

votul prin corespondenţă îl reprezintă Legea nr. 288/2015 privind 

votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, context în care 

este de analizat dacă această intervenţie legislativă nu ar trebui să 

vizeze acest act normativ.



La textul propus pentru lit. k), potrivit căruia „autorităţile şi 
instituţiile responsabile cu organizarea alegerilor pe teritoriul României 

şi în străinătate ...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” precizăm că, pentru a putea fi 
aplicată, norma trebuie să precizeze care este motivul pentru care 

persoanele în cauză nu pot vota la secţie, care este autoritatea ce va 

elabora şi adopta această procedură, precum şi prin ce categorie de act 

normativ va fi stabilită această procedură de vot specială.
Precizăm că, această dispoziţie vizează aspecte similare celor 

reglementate de art. 103 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia Autoritatea 

Electorală Permanentă elaborează programe şi stabileşte proceduri 

unitare privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu 

dizabilităţi şi asigură popularizarea acestora, nefiind respectat 

principiul unicităţii reglementării într-un anumit domeniu.
La textul propus pentru lit. m), potrivit căruia vor fi luate măsuri 

pentru „Asigurarea transportului adecvat pentru persoanele cu 

dizabilităţi la şi de la secţia de votare”, precizăm faptul că 

potrivit art. 85 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente „Pentru cetăţenii cu 

drept de vot din circumscripţia electorală respectivă care nu se pot 

deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la 

cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă 

starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai 

apropiată secţie de votare de locul în care se află în ziua votării, ca o 

echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se 

deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării ... la
A

locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. In raza unei 

secţii de votare se utilizează o singură urnă specială”.



Având în vedere art. 14 al Legii nr. 24/2000, republicate, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia „Reglementările 

de acelaşi nivel şi având acelaşi obiect se cuprind, de regulă, într-un 

singur act normativ. Un act normativ poate cuprinde reglementări şi 
din alte materii conexe numai în măsura în care sunt indispensabile 

realizării scopului urmărit prin acest act”, precum şi faptul că urmează 

a se institui reglementarea unor aspecte similare în norme diferite, este 

necesar a se clarifica intenţia de reglementare.
La textul propus pentru lit. o), este necesară reformularea 

sintagmei normele de aplicare ale acestei legi se va stabili
modul în care vor fi colectate, gestionate şi stocate datele cu caracter 

personar, urmând a fi înlocuită cu o normă ce cuprinde o dispoziţie 

de trimitere la Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare 

a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările 

ulterioare.
Totodată, referitor la sintagma „Prin normele de aplicare ale 

acestei legi se va stabili... modul în care persoanele cu handicap vor 

face solicitări pentru a beneficia de prezentele drepturi precizăm că, 
din această formulare nu reiese ce drepturi sunt avute în vedere.

Precizăm că, normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap au fost aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 268/2007, cu modificările si completările ulterioare. 
Ca urmare, în măsura în care se doreşte modificarea acestora, este 

necesar ca dispoziţia de modificarea să facă obiectul unui articol de 

sine stătător (care nu va fi încorporat în actul normativ de bază), 
marcat ca art. III, care să dispună modificarea hotărârii anterior 

menţionate, să prevadă un termen pentru efectuarea acestor intervenţii 

legislative, precum şi autoritatea care va elabora şi va supune spre 

aprobare actul prin care urmează a se realiza intervenţiile legislative 

asupra Hotărârii Guvernului nr. 268/2007.



7. Totodată, la norma propusă pentru art. 30\ din considerente 

de redactare, în cadrul enumerării, textele vor debuta fără majuscule.
De asemenea, la lit. g), în confonnitate cu prevederile art. 38 

alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cadrul textelor normative nu este permisă 

prezentarea unor explicaţii prin folosirea parantezelor, în măsura în 

care unele explicaţii sunt necesare pentru înţelegerea textului, sugerăm 

folosirea normelor interpretative sau înlocuirea parantezelor prin 

cratime.
Referitor la normele de la lit. e), g) şi l)-n) pentru respectarea 

uniformităţii în redactare, sugerăm reformularea textului astfel încât 

exprimarea să fie similară celei de la literele anterioare.
Cu privire la norma propusă pentru lit, i), în acord cu rigorile 

normelor de tehnică legislativă, este necesar ca abrevierea „DAISY” 

să fie explicitată, fiind la prima folosire în text.
La lit. j), semnalăm că elementele enumerării prevăzute la 

această literă nu respectă prevederile art. 49 din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora o 

enumerare distinctă, marcată cu o literă, nu poate cuprinde, la rândul 

ei, o altă enumerare şi nici alineate noi, iar, dacă ipoteza marcată cu o 

literă necesită o dezvoltare sau o explicare separată, aceasta se va face 

printr-un alineat distinct care să urmeze ultimei enumerări.
8. La art. II, pentru claritatea normei preconizate, înaintea 

termenului „publicării”, se va insera sintagma „începând cu data de 

întâi a lunii următoare”, în locul expresiei „cu luna următoare”, iar, 
după formularea „Monitorul Oficial al României”, va fi inserată 

sintagma „Partea f’.

p. PREŞrajim 

FlormlQimAgHE;.1Bucureşti
Nr. 845/19.07.2022



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 1006/18 dec. 2006L. nr. 448/2006
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1 promulgată prin D. nr. 1342/2006 M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006
Decret pentru promulgarea Legii privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

2 modificări prin O.U.G. nr. 14/2007 M. Of. nr. 187/19 mar. 2007 modijicâ ort. 10. ari. 11 alin. (I) Ut. a), ari. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 12. ari. 21 alin. (3). ari. 22 alin. (1). (3), (5) 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

şi (8). an. 42 alin. (4) Ut. c). ari. 50 alin. 
(5). an. 53. alin. (2). an. 55 alin. (2). ari. 
57 alin. (6) Ut. b);
introduce art. 12_J, alin. (4) la art. 38. 

alin. (6) la art. 50. alin. (10 J). (10_2) şi 
(12) la art. 57

M. Of. nr. 700/17 oct. 2007aprobată cu modificări şi L. nr. 275/2007 
completări prin

3 modificări prin L. nr. 241/2007 M. Of. nr. 496/24 iul. 2007
Lege pentnj abrogarea unor reglementări prin care sunt 
acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale 
unor bunuri

abrogă an.26

4 modificări prin L. nr. 275/2007 M. Of. nr. 700/17 oct. 2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2007 pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 14/2007 şi modifică art. 12 alin. (3). (4) 
şi (6), art. 12_1 alin. (3). art. 24 Ut. a), an. 
50 alin. (5). ari. 57 alin. (11). ari. 84 alin.

(V:
introduce alin. (4^1) la art. 12, art. 12_2, 
alin. (2_1) la art. 41

5 republicare cu 
renumerotare

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

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

indexează cuantumulpre.ilafiilor sociale 
prevăzute la an. 58 alin. (4)

7 modificări prin O.U.G. nr. 86/2008 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

modifică ari. 27 alin. (1). an. 51 alin. (6), 
art. 78 alin. (3) Ut. b)

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

✓
9^

8 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 an. 13

M. Of. nr. 322/14 mai 2009



9 modificări prin L. nr. 161/2009 M. Of. nr. 322/14 mai 2009
Lege pentnj 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

aprobă cu completări O.U.G. nr. J18/2008

10 modificări 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. J. C. 
nr. 86/2008 şi modifică art. 27 alin. (!): 
introduce alin. (I_I) şi alin. (i) la art. 27. 

alin. (4_]) la art. 78

11 modificări prin O.U.G. nr. 109/2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

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

M. Of. nr. 689/13 oct. 2009 abrogă art. 26 Ut. a), art. 83 Ut. g). la data 
de ] ian. 2010

M. Of. nr. 307/11 mai 2010

12,modificări prin 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

L. nr. 359/2009 modifică art. 20 alin. (2) Ut. b)

13 modificări prin M. Of. nr. 800/24 nov. 2009L. nr. 360/2009
Lege pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 
446/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

modifică art. 26 Ut. a)

14 modificări prin M. Of. nr. 307/11 mai 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

L. nr. 76/2010 aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 109/2009

15'modificări prin 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. 84/2010 modifică art. 2 alin. (1), art. 37 alin. (2) şi 
(3). ari. 44 partea introductivă şi Ut. a), ari. 
59, ari. 85. art. 87 alin. (1). art. 100: 
introduce alin. (7) la art. 42, alin. (4) - (6) 
la art. 87, art. 90^1 - 90_5; 
abrogă art. 90

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

16 modificări prin O.U.G. nr. 124/2011 M. Of. nr. 938/30 dec. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială

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

abrogă art. 12-14, an. 58 alin. (8)

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

17 modificări prin L. nr. 52/2012 IM. Of. nr. 185/22 mar. 2012
Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de 
călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri

modifică art. 24 alin. (1), (3) şi (5)



18 modificări prin M. Of. nr. 505/23 iul. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

L. nr. 136/2012 aprobă O.U.G. nr. 84/2010şi modifică ari. 
37 alin. (2). ari. $5 alin. (7) şi (9). ari. 87 
alin. (]) Ut a), an. 90_}. ari. 90_2, aii. 
90_3. an. 100 alin. (1) Hi. g) şi alin. (2): 
iniroduce alin. (1_1) la ari. 87: 
abrogă an. 42 alin. (7). an. 87 alin. (1) Iii. 
c). an. 90_4. an. 90_5

19 modificări prin M. Of. nr. 699/11 oct. 2012L. nr. 166/2012
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 compleiări O.U.C. 
nr. 124/2011

20 modificări prin L nr. 197/2012 
Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

M. Of. nr. 754/9 nov. 2012 abrogă an. 51 alin. (6) la dala de 1 
ianuarie 2013

21 modificări prin M. Of. nr. 778/19 nov. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea unor 
acte normative şl reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

aprobată prin L. nr. 273/2013

O.U.G. nr. 68/2012 modifică ari. 98

M. Of. nr. 652/23 oct. 2013

M. Of. nr. 89/12 feb. 201322 modificări prin L. nr. 2/2013
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 ari. 90_2 alin. (4)

23 modificări prin M. Of. nr. 652/23 oct. 2013L. nr. 273/2013
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.U.G. nr. 68/2012

2« completat prin L. nr. 55/2014
Lege pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

U. Of. nr. 325/5 mai 2014 iniroduce Iii. g) la aii. 96 alin. (2)

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

modifica ari. 59 alin. (1) Ut. c): 
introduce alin. (2) la art. 49

26 modificări prin M. Of. nr. 475/27 iun. 2014O.U.G. nr. 44/2014
Ordonanţă de urgenţă pentnj 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

aprobată cu modificări prin L. nr. 266/2015

modifcă art. 101

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

27 modificări prin H.G. nr. 989/2014 M. Of. nr. 811/6 nov. 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

actualizează cuantumul prestaţiilor sociale 
de la an. 58 alin. (4)



28 modificări prin L. nr. 193/2015
Lege pentru mcxftftcarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 518/13 iul. 2015 modifică art. 26 lit. c). an. 28

29 modificări prin M. Of. nr. 688/10 sep. 2015L nr. 227/2015 
Lege privind Codul fiscal

abrogă la ] ianuarie 20J6 an.26

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art. II intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oftclal al României. Partea I. cu excepţia prevederilor pct. 11-21 care intră în vigoare la 45 de zile de la 
publicarea prezentei ordonanţe in Monitorul Oficial al României, Partea I şi a prevederilor pct. 26 care intră în 
vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitooil Oficial al României, Partea l.(O.G. nr.
11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian. 2022)

30 modificări prin L. nr. 266/2015 M. Of. nr. 836/9 nov. 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

modifcă art. 101 alin. (4).

3t modificări prin M. Of. nr. 923/11 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

O.U.G.nr. 57/2015 abrogă art. 29

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

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

33 completat prin O.U.G. nr. 82/2016
Ordonanţă de urgenţă pentnj aprobarea Statutului special al 
funcţiei publice specifice de inspector social şl pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobată prin L.nr. 16/2018

IM. Of. nr. 965/29 nov. 2016 introduce art. I00_I şi art. 100_2 (se 
aplică de la dala de I ianuarie 2017)

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018

34 modificări prin O.U.G. nr. 51/2017 IM. Of. nr. 508/30 iun. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică art. 16. art. 17. art. 30 lit.J). art. 
32 partea di.spozitivă a alin. (1), art. 34. 
art. 35. art. 37 alin. (1) lit. a), an. 40 alin. 
(1). art. 42 alin. (2) şi (4). art. 43 alin. (1) şi 
alin. (4) lit. a) i b). art. 46 alin. (5), art. 47 
alin. (1) Iii. a), an. 48 alin. (2). cap. III 
titlul secţiunii a 4-a, art. 51 alin. (5). art. 52 
alin. (2). art. 57. art. 58 alin. (3) şi alin. (6) 
lit. a), art. 59 partea dispoiitivă a alin. (1). 
art. 62 alin. (4). art. 71 alin. (1) lit. c), art. 
78 alin. (5). art. 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). an. 96 
alin. (4). art. 98 alin. (1). art. 99 alin. (2). 
an. 100 alin. (I) lit. c) şi alin. (3); 
introduce alin. (5_!) - (5jf) la art. 51. 
alin. (3) la art. 69. art. 86_1. ari. 94_1. ari. 
94_2. lit. c_l) la art. 100 alin. (1) şi alin. 
(3_1) la an. 100;
abrogă art. 58 alin. (7) art. 90_2 alin. (!) 
lit.b) şi art. 90^2 alin. (2) lit. a)



35 modificări prin O.U.G. nr. 51/2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

M. Of. nr. 508/30 iun. 2017 modifică, la I ian. 2019, art. 57 alin. (2) şi 
an. 58 alin. (10) şi (11):

în lol cuprin.iul legii, siniaginele ..planului 
de recuperare " şi „planul de recuperare" 
se înlocuiesc cu sintagmele „planului de 
abililare-reabilitare" şi „planul de 
abilitare-reabilitare":

în tot cuprinsul legii, sintagmele 
„Autoritatea Naponalâpentru Persoanele 
cu Handicap " şi „Autoritălii Nafionale 
pentru Persoanele cu Handicap " se 
înlocuiesc cu sintagmele „Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu 
Dizabilităti ' si ..Autoritălii Naţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităti".

36 modificări prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
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. 81/2021 
completări prin

la 1 sep. 2017, modifică art. 78 alin. (3). 
art. 81 alin. (2) Ut. b):

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

abrogă art. 78 alin. (4_J)

37 modificări prin O.U.G. nr. 60/2017 IM. Of. nr. 648/7 aug. 2017
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. 81/2021 
completări prin

la 1 ian. 2018. modifică an. 58 alin. (4). (5) 
şi (13)

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

38 modificări prin M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr, 448/2006 privind protecţia şl promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

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

O.U.G. nr. 60/2017 la 1 iul. 2018, modifică art. 58 alin. (4), (5) 
?i03)

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

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

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2016

modifică art. 40 alin. (1) şi art. 51 alin.
0J)

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

-JOimodificări prin M. Of. nr. 35/16 ian. 2018L. nr. 16/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 62/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei 
publice specifice de inspector social şi pentnj modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobă O.U.G. nr. 82/2016

modificări prin M. Of. nr. 625/19 iul. 2018O.U.G. nr. 69/2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobată prin L. nr. 92/2021

modifică art. 46. art. 51, art. 90_1, art. 99 
alin. (!) şi art. 100 alin. (1) Ut. b) şi f): 
introduce pct. 23_1 la art. 5. alin. (3) şi (4) 
la art. 7. alin. (6_1) la art. 24, alin. (J_l) la 
art. 45, art. 47_J şi lit. a_l) la art. 90_2 
alin. (1)

M. Of. nr. 413/20 apr, 2021



“2 modificări prin M. Of. nr. 143/22 feb. 2019O.U.G. nr. 9/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentai 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

modijicâ art. 58 alin. (1)

M. Of. nr. 22/14 ian. 2020

43 modificări prin iM. Of. nr. 648/22 iul. 2020
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

L. nr. 145/2020 modifică art. 3 Ut. I) şi p). art. 5 pct. 4, 5 şi 
29. an. 16 alin. (2) Ut. e). art. 18 alin. (I)
Ut. b). art. 19 Ut. e). art. 22. an. 24 alin. (1) 
şi (3). an. 75 alin. (2) Ut. e) şi art. 100 alin. 
(l).(2).(3J)şi(4);
introduce alin. (2) la an. 10. alin. (5_1) la 
an. 16. alin. (3) la art. 17. alin. (9) la art. 
24. alin. (1_1) şi (1_2) la art. 78. alin.
(1 _1) la art. SI. art. 92_1 şi Ut. h) la art. 96 
alin. (2)

« modificări prin L. nr. 193/2020 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

modifică art. 24 alin. (9). art. 78 alin. (3): 
introduce alin. (10) şi (l I) la art. 24 şi Ut. 

c) la art. 81 alin. (2)

45 modificări prin M. Of. nr. 79/25 ian. 2021
Decizia nr. 906 din 16 decembrie 2020 referitoare la excepţia 
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

D.C.C. nr. 906/2020 admite excepţia de neconst. şi suspendă 
pentnj 45 de zile an. 1 pct. 1.2 şi 4 din 
O.V.C. nr. 60/2017- cu ref. la art. 78 alin. 
(3) şi (4_1) şi art. 81 alin. (2) Ut. h) din L. 
nr. 448/2006-(termenul se împlineşte la 
dala de 5 martie 2021) după care operează 
pre\’ederile art. 147 din Constituţie

46 modificări prin L. nr. 81/2021 ,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

modifică art. 78 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) 
Ut. h):
introduce alin. (4^2) şi (4_3) la art. 78; 
abrogă an. 81 alin. (2) IU. c)

47 modificări prin L. nr. 92/2021 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

aprobă O.U.G. nr. 69/2018

48 completat prin L. nr. 185/2021
Lege pentru completarea art. 86_1 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

iM. Of. nr. 657/2 iul. 2021 introduce alin. (2_l) la ari. 86^1

49 modificări prin IM. Of. nr. 950/5 oct. 2021O.U.G. nr. 114/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi reglementarea unor măsuri in domeniul 
protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

aprobată prin L. nr. 87/2022

modifică art. 51 alin. (6) partea 
introductivă şi ari. 51 alin. (7) şi art. 100 
alin. (1) Ut. e)

M. Of. nr. 370/14 apr. 2022



W completat prin L. nr. 40/2022 M. Of. nr. 216/4 mar. 2022
Lege pentru completarea ari. 87 din Legea nr. 448/2006 
privind protec{ia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

introduce alin. (I_2) la art. 87

5' imodificări prin L. nr. 87/2022 M. Of. nr. 370/14 apr. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum 
şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor 
persoanelor cu dizabifităţi

aproba O.V.G. nr. 114/2021

52 modificări prin L. nr. 140/2022
Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu 
dizabilitâţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 500/20 mai 2022 modifică art. 25 alin. (2)

Dispoziţiile ari. 116 alin. (2) şi ale ari. 170 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege, vor intra în 
vigoare la data care va fi prevăzută de legea specială privind reprezentantul personal.



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 557/23 iun. 2004L. nr. 272/2004
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 111/2007 - M. Of. nr. 732/30 ocl. 2007 {ari. 124 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2012 - M. Of. nr. 120/20 iun. 
2012 (art. 94 alin. (3), art. 129)

1 promulgată prin D. nr. 481/2004 M. Of. nr. 557/23 iun. 2004
Decret pentru promulgarea Legii privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului

2 modificări prin H.G. nr. 1762/2005
Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de 
plasament

M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 indexează cuantumul alocafiei lunare de 
plasament

3 modificări prin ;M. Of. nr. 21/12 ian. 2007H.G. nr. 3/2007
Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de 
plasament

indexează cuantumul alocafiei lunare de 
plasament

< modificări prin H.G. nr. 9/2008 M. Of. nr. 20/10 ian. 2008
Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de 
plasament

indexează cuantumul alocaţiei lunare de 
plasament

5 modificări prin H.G. nr. 1663/2008
Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de 
plasament

M. Of. nr. 844/16 dec. 2008 indexează cuantumul alocaţiei lunare de 
plasament

6 modificări prin L. nr. 71/2011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil

abrogă, la data de ] oct. 20JI. art. 40 alin. 
(I). art. 41 şi art. 42

(v. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

7 modificări prin L. nr. 197/2012 M. Of. nr. 754/9 nov. 2012 abrogă an. 114-117. art. 148 alin. (5) la 
Lege privind asigurarea calităţii fn domeniul serviciilor sociale data de 1 ianuarie 2013

8 modificări prin L. nr. 187/2012 IM. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

abrogă, la data de 1 febmarie 2014, art. 
132 şi an. 133

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)



9 modificări prin L. nr. 257/2013 IM. Of. nr. 607/30 sep. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

modifică ari. 4, ari. 9, ari. J] alin. (7). an. 
12 alin. (1), ari. 13 alin. (1), art. 15. ari.
18 alin. (2), ari. 22 alin. (4), ari. 29 alin.
(2). ari. 35 alin. (4). ari. 44 alin. (2). an. 48 
alin. (2) şi (4). ari. 51 alin. (2) şi (3). ari.
54. art. 56 Ut. d), ari. 62. an. 63. art. 64 
alin. (1). art. 64 alin. (3). art. 65 alin. (1). 
ari. 66 alin. (1), art. 66 alin. (2). art. 70, 
Uliul cap. VI, art. 85 alin. (t) şi (2), art. 87 
alin. (1) şi (2), art. 89, art. 90. art. 92. an. 
94 alin. (4). ari. 106 a/in. (1) Ut. a) şi g). 
ari. 110 alin. (2). art. 118 alin. (1). art. 119 
alin. (1). art. 120. art. 134 alin. (2), art.
135:
introduce alin. (1_1) la an. 2, alin. (5) la 
art. 2. art. 7_1. art. 11_1. art. J2_l. alin.
(4) şi (5) la art.14. art. 16_1. art. 16_2. 
alin. (IJ) şi (IJ) la art. 27, alin. (3) la 
art. 29, alin. (2_1) - (2_5) la ari. 31. alin. 
(2_1) la ari. 46. ari. 46_1. alin. (1_1) şi 
(1_2) la art. 64. alin. (1_1) la art. 66. alin.
(4) la art. 69. alin. (3) la art. 80. alin. (3) 
la art. 84. art. 87_1. aii. 91 _1. secţiunea 
3_1 la cap. VI cu art. 97_! - 97_5, alin. (3)

. şi (4) la art. 104. art. 105_1. Ut. k) la art. 
106 alin. (1). alin. (3) la art. 106. art.
109_1. alin. (3) şi (4) la art. 113. alin. (4) şi
(5) la an. 119. alin. (5) la art. 125: 
abrogă an. 17 alin. (2). an. 130 alin. (2). 
art. 148 alin. (6):
in tot cuprinsul legii, sintagmele ..abuz sau 
neglijare ". .. abuzul sau neglijarea ", 
..abuzatsau neglijat". ..abuzuluişi 
exploatării" se înlocuiesc cu sintagmele 
..abuz. neglijare, exploatare şi orice formă 
de violenţă asupra copilului". ..abuzul, 
neglijarea, exploatarea şi orice formă de 
violenţă asupra copilului". ., abuzat, 
neglijat, exploatat şi supus oricărei fonne 
de violenţă asupra copilului" ...abuzului, 
neglijării, exploatării şi oricărei forme de 
violenţi asupra copilului": 
in tot cuprinsul legii, sintagma 
..Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului"se înlocuieşte cu 
sintagma ..Ministerxd Muncii. Familiei. 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice "

10 republicare cu 
irenumerotare

M. Of. nr. 159/5 mar. 2014 
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

11 modificări prin L. nr. 131/2014
Lege pentnj modificarea alin. (1) şi (2) ale ari. 64 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului

M. Of. nr. 740/10 oct. 2014 modifică la 1 ianuarie 2015 art. 64 alin. (!) 
şi (2)

12 modificări prin O.U.G. nr. 65/2014 M. Of. nr. 760/20 oct. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 125/2015 
completări prin

modifică ari. 128 alin. (1) şi (2). art. 129 
alin. (4) şi (5):
introduce alin. (5) la art. 122. alin. (6) la 
art. 128. alin. (6) -(9) la art. 129M. Of. nr. 383/2 iun. 2015



13 modificări prin M. Of. nr. 253/5 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

L. nr. 52/2016 modifică avt. 18 alin. (I) Ui. c). ari. 18 alin. 
(5) şi (6). an. 20 alin. (!):

introduce alin. (6_l) la ari. 18

14 modificări prin M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018L. nr. 286/2018
Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului

modifică art. 64 alin. (I) şi (2)

15 modificări prin M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

L. nr. 45/2020 modifică ari. 46 alin. (2) partea 
introductivă şi lit.i);
introduce lit.j) la art. 46 alin. (3). lit.g) la 

art. 52 alin. (1)

16 modificări prin M. Of. nr. 500/20 mai 2022L. nr. 140/2022
Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu 
dizabilltăţi intelectuale şl psihosociale şl modificarea şl 
completarea unor acte normative

modifică ari. 60 Ut. a)

Dispoziţiile art. 118 alin. (2) şi ale art. 170 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege. vor intra în 
vigoare la data care va fi prevăzută de legea specială privind reprezentantul personal.

17 modificări prin M. Of. nr. 502/23 mai 2022L. nr. 143/2022
Lege pentru modificarea şi completarea art. 129 din Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială

modifică art. 129 alin. (J) şi (6); 
introduce alin. (6_J) la art. 129

18 modificări prin M. Of. nr. 647/29 iun. 2022
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea programelor 
guvernamentale de creditare "Sludentlnvest" şi "FamilyStart", 
precum şi pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

O.U.G. nr. 95/2022 modifică art. 128 alin. (1)



i9imodificări prin L. nr. 191/2022 M. Of. nr. 652/30 iun. 2022
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

modifică ari. 3 Iii. d), an. 4 Ut. c) şi d). ari. 
21 alin. (J) Ut. d). art. 24 alin. (1) şi (2). 
an. 25 alin. (J) şi (2). an. 27 alin. (4). an.
28 alin. (2). art. 41 alin. (2), ari. 46 alin.
(3) Ut. i). art. 58 alin. (3) şi (4). art. 62 
partea introductivă şi Ut. c) ale alin. (J) şi 
alin. (2). art. 64 alin. (2) (la 90 de zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial a! României, Partea I), art. 65 alin. 
(2) Ut. a), an. 66 alin. (3). art. 68 alin. (5). 
art. 70 alin. (J). an. 73 alin. (4). an. 74. 
titlul cap. IV. ari. 76. an. 77 alin. (!) - (3). 
an. 78, art. 79 alin. (l), ari. 88 alin. (2). 
art. 105 alin. (I). (3) şi (5), art. 115 alin.
(]) Ut. a) şi alin. (2). art. 122 alin. (2), an. 
123. an. 128 alin. (3) - (5). art. 129 alin. 
(1). (3) şi (4). art. 129 alin. (5). art. 142 
alin. (2) Ut. c). art. 142 alin. (3) Ut. c). art. 
151 alin. (1):
în tot cuprinsul legii, sintagmele ..organism 
privat autorizat”şi ..organismprivat 
acreditat" se înlocuiesc cu 
sintagma „furnizorprivat acreditat”, iar 
sintagma .. organism privat ” se înlocuieşte 
cu sintagma ..furnizorprivai 
introduce alin. (6) la art. 17, Ut. h) şi i) la 
an. 52 alin. (1). alin. (2_}) - (2_3) la art. 
52. alin. (4) la art. 55. art. 55_l. Ut. f) la 
art. 60, alin. (3_l) la art. 66, art. 67_1, 
alin. (3_1) la art. 73. alin. (3_l)‘la ari. 77. 
alin. (2_1) la art. 104. alin. (2_1) şi (2^2) 
la art. 115, Ut. h) la art. 117, alin. (2_l) la 
art. 128 (la 90 de zile de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1), alin. (4_1) - (4_4) la 
art. 129 (la 90 de zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I), alin. (7_1) 
la art. 129 şi Ut. l_!) la art. 142 alin. (1) 
(această literă intră în vigoare la 30 de zile 
de la data publicării prezentei legi în 
Monitonil Oficial al României, Partea 1 •
29 iulie 2022)


