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

   
 

În vigoare de la 21 decembrie 2006 
Formă aplicabilă de la 03 ianuarie 2008  

 
Consolidarea din data de 24 noiembrie 2020 are la bază republicarea din 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03 ianuarie 2008 şi include modificările aduse 
prin următoarele acte: HG 10/2008; OUG 86/2008; OUG 118/2008; HG 
1665/2008; L 360/2009; L 359/2009; Codul Fiscal 2003; OUG 84/2010; OUG 
124/2011; L 52/2012; L 136/2012; OUG 68/2012; L 2/2013; L 197/2012; L 
55/2014; L 67/2014; OUG 44/2014; HG 989/2014; L 193/2015; OUG 57/2015; 
Codul Fiscal 2015; OUG 40/2016; OUG 82/2016; OUG 51/2017; OUG 60/2017; 
OUG 90/2017; OUG 69/2018; L 203/2018; OUG 9/2019; L 145/2020; L 
193/2020; 
Ultimul amendament în 24 august 2020. 

 

Art. 3. -  Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază 
următoarele principii:   
   a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului;   
   b) prevenirea şi combaterea discriminării;   
   c) egalizarea şanselor;   
   d) egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea 
forţei de muncă;   
   e) solidaritatea socială;   
   f) responsabilizarea comunităţii;   
   g) subsidiaritatea;   
   h) adaptarea societăţii la persoana cu handicap;   
   i) interesul persoanei cu handicap;   
   j) abordarea integrată;   
   k) parteneriatul;   
   l) libertatea opţiunii, a controlului sau/şi a deciziei asupra propriei vieţi, a 
serviciilor şi formelor de sprijin de care beneficiază;   
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   m) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;   
   n) protecţie împotriva neglijării şi abuzului;   
   o) alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în determinarea sprijinului şi 
asistenţei necesare;   
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   p) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi 
obligaţii egale cu ale tuturor celorlalţi membri ai societăţii, cu respectarea nevoilor 
specifice persoanelor cu handicap.   
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Accesibilitate 
   

   Art. 61. -  În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, 
informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele 
măsuri specifice:   
   a) să promoveze şi să implementeze conceptul Acces pentru toţi, pentru a 
împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare;   
    Aplicare.   
   b) să sprijine cercetarea, dezvoltarea şi producţia de noi tehnologii de informare 
şi comunicare şi tehnologii asistive;   
   c) să recomande şi să susţină introducerea în pregătirea iniţială a elevilor şi 
studenţilor a unor cursuri referitoare la problematica handicapului şi a nevoilor 
acestora, precum şi la diversificarea modalităţilor de realizare a accesibilităţii;   
   d) să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii;   
   e) să asigure accesul la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap;   
   f) să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului 
specific persoanelor cu surdocecitate;   
   g) să proiecteze şi să deruleze, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele 
juridice, publice ori private, programe de accesibilitate sau de conştientizare 
asupra importanţei acesteia.   
 

Art. 64. - (3) Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura 
transportul persoanei cu handicap şi a dispozitivului de mers.  

Art. 78. - 12) Persoanei cu handicap i se garantează egalitatea de şanse în 
prestarea activităţii şi i se asigură accesibilizarea locului de muncă şi adaptarea 
sarcinilor în conformitate cu potenţialul său funcţional.  
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