
LEGE   Nr. 207 din  2 iunie 2009 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 391 din 10 iunie 2009 
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru 
modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, 
cu următoarele modificări şi completări: 
    1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "ART. 27 
    (1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui 
dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în 
baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui 
singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de 
acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea 
creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 
ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor 
cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate 
depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani." 
    2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 şi 1^2, cu 
următorul cuprins: 
    "1^1. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu 
următorul cuprins: 
    <<(1^1) Persoanele care au contractat un credit în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi 
cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în 
continuare de aceleaşi condiţii de rambursare până la achitarea creditului.>> 
    1^2. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
    <<(3) Metodologia de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a 
contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a transferurilor financiare se aprobă prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.>>" 
    3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul 
cuprins: 
    "4. La articolul 78, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu 
următorul cuprins: 
    <<(4^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b) unităţile protejate înfiinţate în 
cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfăşura şi activităţi de 



vânzări/intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat 
programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile 
respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de 
an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea 
comercială.>>" 
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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