
  <=> [1] - H.G. nr. 610/1990  

           privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor (copil/adult)  

          <=> [2] - Legea nr.115/1996  

           pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi 

de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;  
          <=> [3] - OU nr. 102/1999  

           privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, MO nr. 310 din 30 iunie 1999.   

          <=> [4] - O.U. nr.170/1999  
           privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele 

categorii de persoane prevăzute în legi speciale, MO nr. 541 din 5 noiembrie 1999.   
          <=> [5] - H.G. nr. 532/1999  

          pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă 

socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora (adulţi), MO nr. 325 din 8 iulie 1999.   
          <=> [6] - Legea. nr. 17/2000  

           privind asistenţa socială a peroanelor vârstnice, republicată 2007;  

          <=> [7] - O.G. nr.129/2000  

           formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

          <=> [8] - Legea nr. 147/2000  

           privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările 

ulterioare  
          <=> [9] - H.G. nr.886/2000  

           pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.  

          <=> [10] - H.G. nr.1021/2000  

           pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele 

pentru persoanele varstnice.  
          <=> [11] - Ordonanţa nr. 84/2001  

           privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în 

vigoare de la 01.01.2002, MO partea I nr. 544 din 01.09.200.  
          <=> [12] - H.G nr. 427/2001  

           pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile si obligatiile 

asistentului personal al persoanei cu handicap, MO nr. 232 din 7 mai 2001.  
          <=> [13] - Legea nr. 677/2001  

           protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date;  
          <=> [14] - Legea. nr. 678/2001  

           privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane  

          <=> [15] - Legea nr. 682/2001  

           ratificarea de către Romania a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată 

a datelor cu caracter personal, Strasbourg 1981;  
          <=> [16] - Legea. nr. 705/2001  

           privind sistemul national de asistenta socială, MO partea I nr. 814 din 18/12/2001 (adulţi)  

          <=> [17] - Ordinul Avocatului Poporului nr. 53/2002  
           privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.  
          <=> [18] - Ordinul Avocatului Poporului nr. 54/2002  

           privind stabilirea unor situaţii în care nu este necesara notificarea prelucrării unor date cu caracter 

personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.  
          <=> [19] - Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002  

           privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a 

drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor, în vigoare de la 26.06.2002, 

MO, partea I nr. 449 din 26.06.2002.  
          <=> [20] - Ordin nr. 90/2002  
           al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru 

adulţi şi a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi   
          <=> [21] - Legea. nr. 487/2002  

           sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice  

          <=> [22] - Ordin nr.725/2002  

           privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de 

protectie speciala a acestora, MO nr. 781 din data: 28/10/2002  
          <=> [23] - Ordin nr. 726/2002  



           al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru 

adulţi şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, cu modificările ulterioare   
          <=> [24] - Ordin nr. 794/380/2002  

           al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice privind aprobarea modalităţii de 

plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi 

adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal  
          <=> [25] - H.G. nr. 829/2002  

          privind aprobarea Planului national antisaracie si promovare a incluziunii sociale, MO partea I nr. 662 din 6 

septembrie 2002 (adulţi)  
          <=> [26] - O.G. nr.14/2003  

           privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap cu 

modificările şi completările ulterioare, MO partea I, până la 15 noiembrie 2004  
          <=> [27] - Ordin nr. 18/3989/416/142/2003  

           al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei 

şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un 

grad de handicap  
          <=> [28] - H.G. nr. 51/2003  

           procedura de predare-primire a documentelor creatorilor / deţinătorilor de documente, persoane juridice, 

care s-au desfiinţat; abrogată prin OUG nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr. 16/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 474/2006.  
          <=> [29] - H.G. nr. 329/2003  

           aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a 

persoanelor cu handicap, MO nr. 228 din 4 aprilie 2003.  
          <=> [30] - Legea. nr. 333/2003  

           privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  

          <=> [31] - Ordin nr.491/2003  

           pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta 

medico-sociale.  
          <=> [32] - H.G. nr. 503/2003  

           pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza carora se stabileste contributia lunara de intretinere 

datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, aflate in institutiile de protectie speciala a 

persoanelor cu handicap, publicata in M.O . nr. 314 din data de 09/05/2003.  
          <=> [33] - H.G. nr. 522/2003  

           aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind 

formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
          <=> [34] - H.G. nr. 1177/2003  

           privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau 

bolnave de SIDA, MO nr. 732 din 20 octombrie 2003.  
          <=> [35] - Norme nr. /2004  

           de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu 

modificările ulterioare  
          <=> [36] - O.U. nr.30/2004  

           pentru modificarea Ordoanţei de urgenţă a Guvernului nr .17 0/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a 

asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, 

MO partea I nr. 94 din 31/ 01/ 2004  
          <=> [37] - Ordin nr.52/2004  

           al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Naţional pentru 

Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecţiilor regionale şi a Comisiei 

superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi  
          <=> [38] - Legea. nr. 121/2004  

           privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor 

pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale, MO nr. 357 din 23 aprilie 2004.  
          <=> [39] - Legea. nr. 144/2004  

           privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap, MO nr. 411 din 7 mai 2004.  
          <=> [40] - Legea nr. 343/2004  

           privind protectia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; MO nr. 641 din 15 iulie 2004.   

          <=> [41] - Legea. nr. 359/2004  



           privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor 

familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 

juridice, MO nr. 839/13 sep. 2004.  
          <=> [42] - Legea nr. 467/2004  

           pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea si 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, MO nr. 1057 din 15 noiembrie 2004.   
          <=> [43] - Legea. nr. 506/2004  

           prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, 

care abrogă Legea nr. 677/2001, protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date;  
          <=> [44] - Legea. nr. 600/2004  

          pentru completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002   

          <=> [45] - H.G. nr. 2394/2004  

           privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevazatori cu handicap grav si accentuat  

          <=> [46] - OUG nr. 16/2005  

           pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor.  
          <=> [47] - Legea. nr. 35/2005  
           privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu 

handicap, MO nr. 238 din 22 martie 2005.  
          <=> [48] - O.G. nr. 51/2005  

           pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi  

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, M. O. nr. 793 din 31 august 2005  
          <=> [49] - Ordin nr. 205/2005  

           al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane 

adulte cu handicap şi locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap  
          <=> [50] - H.G. nr. 463/2005  

           pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile si obligaţiile 

asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, MO nr. 484 din 

8 iunie 2005.  
          <=> [51] - H.G. nr.1175/2005  

           Strategia Naţională pentru Protecţia, Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap (adulţi)   

          <=> [52] - H.G. nr.1317/2005  

           privind sprijinirea activitatilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domici liu pentru 

persoanele vârstnice, MO nr. 997 din 10 noiembrie 2005  
          <=> [53] - H.G. nr. 1764/2005  

           privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevazatori cu handicap grav si accentuat, precum si 

a indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap grav si accentuat, altii decât nevazatorii, MO partea I nr. 

1182 din 28/12/2005.  
          <=> [54] - Legea. nr. 45/2006  

           aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, 

MO partea I nr. 220 din 10/03/2006.  
          <=> [55] - Ordin nr. 95/2006  

           Metodologia de lucru privind colaborarea dintre DGASPC şi SPAS / persoanele cu atribuţii de asistenţă 

socială, în domeniul protecţiei copilului.  
          <=> [56] - Ordin nr. 175/2006  

           privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane 

adulte cu handicap, MO nr. 684 din 9 august 2006.  
          <=> [57] - H.G. nr. 197/2006  
           privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu 

handicap, precum si în domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor 

victime ale violentei în familie si a finantarii acestor programe, MO partea I nr. 195 din 01/03/2006.  
          <=> [58] - Ordin nr. 246/2006  

           privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele vârstnice, MO nr. 344 din 17 aprilie 

2006 .  
          <=> [59] - Legea nr. 448/2006  

           privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ca fiecare autoritate centrală şi locală 



publică, precum şi instituţie centrală şi locală, publică sau de drept privat, să asigure servicii de informare şi 

documentare accesibile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare.  
          <=> [60] - O.U. nr. 14/2007  

           pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, MO nr. 187 din 19 martie 2007.  
          <=> [61] - Ordin nr. 62/2007  

           Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia 

pentru transportul urban cu mijloace în comun de suprafaţa pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia  
          <=> [62] - H.G. nr. 268/2007  

           pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, MO nr. 233 din 4 aprilie 2007.  
          <=> [63] - H.G. nr.680/2007  

           aprobarea Normelor metodologice privind modalitatile de acordare a drepturilor pentru transport 

interurban gratuit persoanelor cu handicap.  
          <=> [64] - H.G. nr. 1238/2007  

          privind aprobarea Standardelor nationale specifice pentru serviciile specializate de asistenta si protectie a 

victimelor traficului de persoane  
          <=> [65] - Ordin nr.1992/2007  

           pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 

handicap, MO nr. 885 din 27/12/2007  
          <=> [66] - Legea nr.76/2008  

           privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare (pentru prevenirea si 

combaterea unor categorii de infractiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor si libertatilor fundamentale 

ale persoanei, in special dreptului la viata si la integritate fizica si psihica), MO partea I nr. 289 din 14/04/2008.   
          <=> [67] - OUG nr.86/2008  

           pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

          <=> [68] - OUG nr.108/2008  

           ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative din domeniul social (majorarea punctului de 

pensie), MO partea I nr. 661 din 22/09/2008.  
           <=> [69] - Legea. nr. 270/2008  

           pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, MO partea I nr. 768 

din 14/11/2008.  
          <=> [70] - H.G. nr. 430/2008  

          pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap  
          <=> [71] - Ordin nr. 559/2008  

           privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele 

protejate pentru persoane adulte cu handicap, MO nr 752 din 7 noiembrie 2008 .  
          <=> [72] - Ordin nr.651/2008  

           privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării standardelor specifice de calitate în 

centrele pentru persoanele cu handicap, MO nr.1 din 05-01-2009  
          <=> [73] - Legea. nr.207/2009  
           privind aprobarea OG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap  
          <=> [74] - Ordin nr.359/2009  

           pentru modificarea art.20 alin.2 lit.b din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap.  
          <=> [75] - Legea. nr.360/2009  

           pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap .  
          <=> [76] - Ordin nr.467/2009  

           privind stabilirea costului mediu lunar centre rezidentiale persoane cu handicap.  

          <=> [77] - Ordin nr.517/2009  
           privind efectuarea platii dobanzii suportate din bugetul de stat de catre directiile generale de asistenta 

sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza art. 27 din Legea 

nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  
          <=> [78] - H.G. nr.600/2009  

           privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare 

destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul 

european, MO partea I nr. 373 din 03.06.2009.  
          <=> [79] - H.G. nr. 884/2009  

          pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la 



transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.  
          <=> [80] - OUG 84/2010  

           pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, MO partea I nr. 654 din 22 septembrie 2010.  
          <=> [81] - H.G. nr. 89/2010  

           pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

268/2007  
          <=> [82] - Legea. nr. 230/2010  

          pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de 

persoane  
          <=> [83] - Ordin nr. 1404/2010  

           pentru aprobarea din Prescriptiei tehnice PT R2-2010 - Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de 

persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară  
          <=> [84] - Ordin nr.1106/2011  

           pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap.  

          <=> [85] - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012  

           netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie a 

fiecărui an atrage răspunderea persoanelor vinovate.  
          <=> [86] - Legea. nr. 136/2012  

           privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, MO nr. 505 din 23 iulie 

2012.  
          <=> [87] - H.G. nr.950/2012  

           pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de 

ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai 

defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, MO nr. 678 din 28 septembrie 

2012.  
          <=> [88] - ORDIN nr.189/2013  

           pentru aprobarea reglementării tehnice - Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la 

nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000, MO nr. 121 din 5 

martie 2013.  
          <=> [89] - HG nr.344/2014  

           privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
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