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LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.1 - 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 articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Legitimaţia acordată persoanelor cu handicap este emisă de Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi şi eliberată de direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile 
fiind suportate din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu 
Dizabilităţi, şi este valabilă şi recunoscută pe întreg teritoriul ţării.’'

(4) Legitimaţia se emite pe suport de hârtie sau, la cerere, pe suport electronic. Modelul 
legitimaţiei pe suport de hârtie şi modelul legitimaţiei pe suport electronic, precum şi 
caracteristicile tehnice, modalităţile de elaborare şi de implementare sunt stabilite prin ordinul 
ministrului muncii şi justiţiei sociale. ”

2. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi alin. (6), cu 
următorul cuprins:

„ (5) Legitimaţia pe suport electronic se emite în conformitate cu prevederile privind emiterea şi 
utilizarea biletelor de valoare pe suport electronic, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare.

(6) Legitimaţia pe suport electronic are ataşată o aplicaţie mobilă gestionată de către Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, pentru gestionarea 
informaţiilor înregistrate în registrele electronice privind persoanele cu handicap, conform 
Ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.106/2011 pentru constituirea 
registrelor electronice privind persoanele cu handicap. Posesorii legitimaţiei pe suport electronic 
folosesc aplicaţia pentru a vedea numărul de călătorii interurbane pe care le-au folosit şi 
numărul de călătorii interurbane pe care le au la dispoziţie pentru anul în curs, datele la care 
încep şi se termină abonamentele lunare pentru mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi
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cu metroul, sumele folosite pentru carburanţi şi sumele pe care le au la dispoziţie pentru anul în 
curs, precum şi alte informaţii utile în vederea folosirii tuturor drepturilor care li se cuvin potrivit
legii.

3. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (3) în cazul posesorilor de legitimaţie pe suport de hârtie, se eliberează legitimaţia pentru transportul 
urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, care este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, 
fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile 
fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. ”

4. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.( 3'), cu următorul 
cuprins:

„ (3^) în cazul posesorilor de legitimaţie pe suport electronic, dreptul prevăzut la alin. (l)-(2) se 
asigură în baza legitimaţiei pe suport electronic. ”

5. La articolul 24, alineatul (6‘) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(&) în cazul posesorilor de legitimaţie pe suport de hârtie, dreptul prevăzut la alin. (1) - (6) se 
asigură în baza biletelor de călătorie gratuită care se tipăresc de către direcţiile generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
costul tipăririi fiind suportat din bugetele acestora. ”

6. La articolul 24, după alineatul (6‘) se introduce un nou alineat, alin. (6^), cu următorul 
cuprins:

„(6^) în cazul posesorilor de legitimaţie pe suport electronic, dreptul prevăzut la alin. (l)-(6) se 
asigură în baza legitimaţiei pe suport electronic. ”

7. La articolul 24, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (9) Posesorii de legitimaţie pe suport de hârtie, pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la 
transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul 
aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de 
servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, jară a 
depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, 
pentru persoanele cu handicap accentuat; în această situaţie nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) 
şi (4): modalitatea de decontare şi indexarea limitelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. ”

8. La articolul 24, după alineatul 9 se introduce un nou alineat, alin. (9^), cu următorul 
cuprins:
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„ (9’) Posesorii de legitimaţie pe suport electronic, pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii 
la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul 
aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de 
servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (!) sau (3), după caz, fără a 
depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav. respectiv 750 lei, anual, 
pentru persoanele cu handicap accentuat în baza legitimaţiei pe suport electronic; în această 
situaţie nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi (4). ”

ArtJI - în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Muncii şi Solidarităţii Sociale va modifica Ordinul nr. 1830/2019 din 30 decembrie 2019 
pentru aprobarea modelului legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilităţi, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.20 din 14 ianuarie 2020.

Art. III - în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Muncii şi Solidarităţii Sociale va actualiza Norma metodologică de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
aprobată prin Hotărârea nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 233 din 07 aprilie 2007.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELEPREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILORSENATULUI

Florin-Vasile CÎŢU lon-Marcel CIOLACU
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