
LEGE nr. 144 din 4 mai 2004 
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap 
EMITENT:     PARLAMENTUL  
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004  
 
 
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 2 din 8 ianuarie 2004 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, adoptata in temeiul art. 
1 pct. V.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2004, cu 
urmatoarele modificari si completari: 
    1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu urmatorul cuprins: 
    "1^1. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins: 
    <<Art. 17. - (1) Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Surzilor din Romania, 
Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania si Liga Nationala a 
Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca pot primi, potrivit 
legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii. 
    (2) Asociatiile persoanelor cu handicap sprijina persoanele cu handicap in vederea 
intocmirii si prezentarii la institutiile cu competente in domeniu a documentatiei necesare 
acordarii drepturilor prevazute de lege, la solicitarea acestora.>>" 
    2. La articolul I punctul 2, alineatul (1^1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins: 
    "(1^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) drepturile persoanelor cu handicap vizual 
prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c) si la <LLNK 11999   102182 322  19 82>art. 19 alin. 
(1) lit. b) si q) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia 
speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si 
completari prin <LLNK 12002   519 10 201   0 18>Legea nr. 519/2002, cu modificarile 
ulterioare, inclusiv cele stabilite si neachitate in termenul legal de prescriptie, pe baza de 
mandate returnate, care, incepand cu luna ianuarie 2004, se vor plati din bugetul 
Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile pentru dialog, familie 
si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti." 
    3. Articolul II va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. II. - (1) Documentatia si baza de date necesare platii drepturilor cuvenite 
persoanelor cu handicap vizual se vor preda, in vederea organizarii evidentelor, prin 
protocoale incheiate intre directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, 
respectiv a municipiului Bucuresti, si serviciile publice de asistenta sociala din 
subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. 
    (2) Pentru persoanele cu handicap vizual ale caror drepturi au fost stabilite pana la data 
de 31 decembrie 2003, serviciile publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor 
judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor emite 



noi decizii de stabilire a drepturilor, pe care le vor transmite directiilor pentru dialog, 
familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 
    (3) Modificarile privind inscrierea, suspendarea sau incetarea drepturilor cuvenite 
persoanelor cu handicap vizual se comunica, lunar, directiilor pentru dialog, familie si 
solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre serviciile 
publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. Aceste modificari se stabilesc prin decizie a 
conducatorului serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene, 
respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza certificatului 
sau deciziei emise de Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, de Comisia de 
expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti ori Comisia superioara de 
expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti. 
    (4) Serviciile publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene, respectiv 
a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor incheia protocoale cu 
asociatiile persoanelor cu handicap, la cererea acestora, prin care vor preda asociatiilor, 
pe baza de tabel, operatiile de distributie a biletelor de transport. 
    (5) Asociatiile persoanelor cu handicap prevazute la alin. (4) vor primi, conform 
protocolului, tabelele nominale cu persoanele cu handicap care beneficiaza de transport 
cu tren de persoane, cu autobuze pentru transport interurban sau, dupa caz, cu nave de 
transport fluvial, precum si biletele corespunzatoare pentru a le distribui. 
    (6) La sfarsitul fiecarei luni asociatiile persoanelor cu handicap prevazute la alin. (4) 
vor restitui serviciilor publice de asistenta sociala tabelele nominale cu semnatura, datele 
de identitate si codul numeric personal ale beneficiarilor de bilete din luna respectiva. 
    (7) Biletele nedistribuite se restituie la serviciile publice de asistenta sociala pana la 
finele anului in curs. 
    (8) Serviciile publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene, respectiv 
a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor incheia protocoale cu 
asociatiile persoanelor cu handicap, la cererea acestora, prin care vor preda asociatiilor, 
pe baza de tabel, operatiile de distribuire catre membrii acestora a adeverintelor pentru 
acordarea facilitatilor prevazute de lege privind scutirea de la plata abonamentelor la 
curentul electric, radio-tv si telefonic. 
    (9) Documentele de plata a drepturilor pentru persoanele cu handicap vizual se 
intocmesc de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale." 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea 
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
 
                    p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
                        DORU IOAN TARACILA 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 aprilie 2004, cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
 
                 PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
                         VALER DORNEANU 
 



    Bucuresti, 4 mai 2004. 
    Nr. 144. 
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