
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la 

transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În prezent, art. 24 din Legea nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare reglementează 

dreptul la transport interurban al persoanelor cu handicap. Alineatul 8 al aceluiași articol prevede 

stabilirea modalității  de acordare a acestor drepturi prin  hotărâre a Guvernului. În acest sens a fost 

elaborată Hotărârea de Guvern nr. 680/2007 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap. 

De la intrarea în vigoare și până în prezent au fost identificate opinii diferite în ceea ce priveşte 

aplicarea actualelor norme metodologice cât și a convențiilor încheiate între operatorii de transport 

interurban și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene respectiv ale 

sectoarelor municipiului București, denumite în continuare DGASPC. 

De asemenea, au fost semnalate de către DGASPC o serie de probleme care nu au fost 

reglementate în  norme metodologice existente și care îngreunează aplicarea acestui drept. 

Mai mult, în actualele norme metodologice nu este reglementată modalitatea de acordare a 

drepturilor persoanelor cu handicap la transport interurban cu autobuzele sau cu navele pentru 

transport fluvial. 

Totodată s-au înregistrat nemulţumiri în ceea ce privește termenul legal de încheiere al 

convențiilor dintre DGASPC și operatorii de transport cât și refuzurile la plată a călătoriilor efectuate 

de către beneficiarii Legii nr. 448/2006 pentru motive diverse. 

Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind decontarea facilităţilor acordate 

la transportul pe calea ferată a beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicapnr. 2784/2011 și Legea nr. 52/2012 pentru corelarea unor 

reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri prevăd 

modificarea rangurilor de tren cu care au dreptul să călătorească gratuit beneficiarii Legii nr. 

448/2006, respectiv cu trenurile regio şi interregio, clasa a II-a în loc de tren de persoane şi accelerat, 

clasa a II-a. 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ratificată de România prin Legea nr. 

221/2010 oferă un cadru de elaborare a politicilor publice şi de modernizare a practicilor, 

instrumentelor şi modalităţilor de sprijin în comunitate, care să conducă la participarea deplină a 

persoanelor cu dizabilităţi în societate, la o viaţă demnă şi împlinită în comunitate. 

România se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel încât 

nicio persoană cu dizabilităţi să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile 

şi aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite, transpunând astfel în realitate principalele priorități în 

domeniul politicilor pentru persoanele cu dizabilităţi ale Programului de Guvernare,asigurând 

coerenţa politicilor în domeniul dizabilităţii precum şi între diferite niveluri şi mecanisme de 



guvernanţă, dar şi concordanţa acestora cu principiile şi obiectivele stabilite în tratatele şi convenţiile 

internaţionale la care România este parte. 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, 

funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi 

completările ulterioare, ANPD coordonează, la nivel central, activităţile de protecţie şi promovare a 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării 

reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi.  

 

2. Schimbări preconizate 

Structurarea pe secțiuni a proiectului de hotărâre pentru o identificare mai ușoară a zonelor de 

interes. În acest sens, au fost identificate 6 (șase) secțiuni: persoanele beneficiare de gratuitate la 

transport interurban; operatorii de transport interurban; biletul de călătorie gratuită; eliberarea 

biletului de călătorie gratuită; folosirea biletelor de călătorie gratuită; decontul/plata biletelor de 

călătorie gratuită utilizate. 

Instituirea modelului de bilet de călătorie gratuită care poate fi utilizat pentru tipuri diferite de 

transport interurban și cu operatori de transport interurban diferiți, astfel încât călătoria dus se poate 

efectua cu un tip de transport interurban și un operator de transport interurban, iar călătoria întors cu 

alt tip de transport interurban și/sau alt operator de transport interurban. 

S-au clarificat aspecte precum: calitatea de persoană cu handicap, documentele care atestă 

încadrarea în grad de handicap, definirea operatorului de transport interurban, depunerea cererii și 

eliberarea de către DGASPC a biletului de călătorie gratuită, numărul de bilete de călătorie gratuită 

cuvenit, valabilitatea biletului, legitimarea/verificarea datelor personale, reguli de circulație.  

De asemenea, prin prezentul proiect de hotărâre, serealizează o serie de clarificări 

terminologice pentru a evita confuziile și posibilitatea interpretărilor  diferiteși pentru a delimita rolul 

fiecărui responsabil în procesul de acordare a acestor drepturi. 

În cadrul primei secțiuni: Persoanele beneficiare de gratuitate la transport interurban se aduc 

clarificări cu privire la categoriile de persoane beneficiare, documentele care atestă încadrarea în 

grad de handicap, mențiuni speciale pentru utilizarea biletelor de călătorie gratuită de către asistentul 

personal respectiv însoțitorul persoanei cu handicap. 

Secțiunea a 2-a: Operatorii de transport interurban - cuprinde definiția operatorului de transport 

interurban și clarificări cu privire la convențiile încheiate între DGASPC și operatorii de transport 

interurban.   

Modelul biletului de călătorie gratuită este descris în cadrul secțiunii a 3-a, secțiune în care au 

fost descrise elementele componente, dimensiunea precum și caracteristicile tehnice ale hârtiei 

utilizate în vederea tipăririi acestuia. De asemenea, sunt cuprinse mențiuni speciale referitoare la 

călătoria cu transportul interurban pe calea ferată cu tren clasa a II-a și posibilitatea utilizării aceluiași 

bilet de călătorie gratuită pentru tipuri diferite de transport interurban și cu operatori de transport 

interurban diferiți . Definițiile călătoriei, drumului și cupoanelor au un rol important în eliminarea 

neclarităților existente în momentul actual. Aspectul biletului de călătorie gratuită este detaliat cu 

informații concrete care vin în sprijinul DGASPC, instituțiile cu rolul cel mai important în acordarea 

acestui drept.  

În cadrul secțiunii a 4-a: Eliberarea biletului de călătorie gratuită - este detaliată procedura de 

eliberare de către DGASPC, numărul de bilete cuvenit conform legii și alte câteva reguli la eliberare, 

valabilitatea și posibilitatea prelungirii acestuia. 

Secțiunea a 5-a: Folosirea biletelor de călătoriegratuită -pune accent  pe de o parte pe 

verificarea datelor personale la folosire, informații de interes atât pentru persoana cu handicap cât și 

pentru operatorul de transport interurban iar pe de altă parte pe anumite reguli de călătorie care sunt 



în atenția persoanelor cu handicap. O atenție deosebită în această secțiune se acordă obligațiilor 

operatorului de transport la folosirea biletului – unic de călătorie. 

Ultima secțiune, secțiunea a 6-a: decontul/plata biletelor de călătorie gratuită utilizate cuprinde 

reglementări referitoare la verificare decontului de către DGASPC, viramentul sumelor de către 

ANPD și plata de către DGASPC. 

Se reglementează tipărirea biletelor de călătorie gratuită de către DGASPC, costul tipăririi fiind 

suportat din bugetul acestuia. Totodată, se detaliază modalitatea de completare a acestor bilete, pe 

de o parte de către DGASPC, pe de altă parte de către operatorul de transport. 

S-a identificat rolul fiecărui responsabil în procesul de asigurare în bune condiții a dreptului 

la transport interurban.  

Prin prezentul proiect de act normativ se instituie aprobarea prin ordin comun al ministrului 

muncii și justiției sociale și al ministrului transporturilor,  pentru fiecare mod de transport, un model 

de convenție privind transportul persoanelor cu handicap. 

Toate aceste aspecte conduc la simplificarea procedurii de eliberare a biletelor de transport 

interurban gratuit. 

Punerea în corelare a rangurilor de tren cu care au dreptul să călătorească beneficiarii Legii nr. 

448/2006, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a realiza concordanță cu prevederile Legii  

nr. 52/2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor 

categorii de trenuri prevede modificarea rangurilor de tren cu care au dreptul să călătorească gratuit 

beneficiarii Legii nr. 448/2006, respectiv cu trenurile regio şi interregio, clasa a II-a în loc de tren de 

persoane şi accelerat, clasa a II-a. 

Având în vedere toate cele de mai sus și ținând seama de faptul că aceste aspecte  privesc cea 

mai mare parte a reglementării existente,se impune abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 680/2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport 

interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

487 din 20 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  

 

3. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                     

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impact asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Impact social 

Utilizarea biletului de călătorie gratuită, valabil atât la accesarea transportului interurban pe calea 

ferată, auto cât și naval, facilitează circulația neîngrădită a persoanelor cu handicap, asistenților 

personali și însoțitorilor acestora cu oricare din mijloacele de transport interurban, fără ca aceștia să 

fie condiționați de tipul biletului ( pentru CFR, pentru auto, pentru transportul naval), permițând 

decizii spontane de călătorie. 



Totodată, simplificarea procedurii administrative de acordare a biletelor de călătorie gratuită conduce 

la facilitarea obținerii acestora de către persoanele cu handicap, asistenții personali și însoțitori, 

înlesnind activitatea acestora în relația cu personalul administrativ. 

 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung  

(pe 5 ani) 

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media 

pe patru 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, în 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. contribuţii de 

asigurări 

      

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare,  

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar 

plus/minus, din care: 

      



a)buget de stat 

b) bugete locale 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

 

7. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:                                                             

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare 

a proiectului de act normativ; 

- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 680 din 28 iunie 

2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la 

transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare se 

abrogă. 

 

b)acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispozitii. 
-ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului transporturilor  pentru 

stabilirea modelului convenției încheiate între DGASPC și operatorii de transport interurban privind 

transportul interurban al persoanelor cu handicap 

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.   

2.Conformitatea proiectului de act normativcu legislaţia comunitară în materie cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare                      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                     

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.       

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                    

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                    

6. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.           

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului 

în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.           

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi avizat de Consiliul Economic şi Social şi de Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

La elaborarea prezentului act normativ au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, fiind publicat pe site-ul MMJS în 

perioada 09.06-20.07.2017. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

 

 

 

 

 

 



Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport 

interurban gratuit persoanelor cu handicap. 
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