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LISTA 

actelor normative cu incidenta in domeniul drepturilor 
copiilor cu dizabilitati si/sau CES 

  
1. Constitutia Romaniei, republicata 

2. Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea 

generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, 

ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, cu modificarile 

ulterioare 

3. Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la 

New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de 

Romania la 26 septembrie 2007, ratificata prin Legea nr. 221/2010, cu 

modificarile ulterioare 

4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

5. Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare 

6. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

7. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

8. Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

creselor, cu modificarile si completarile ulterioare 
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9. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

10. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

11. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu 

modificarile ulterioare 

12. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept 
de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea 

Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificarile ulterioare 

13. Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari 

psihice nr. 487/2002, republicata 

14. Hotararea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de 

servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile 

acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru 

anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare 

15. Hotararea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie 

timpurie anteprescolara 

16. Hotararea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in 

retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in 

familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si 

interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de 

risc de exploatare prin munca, copii victime ale traficului de 

persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de 

violenta pe teritoriul altor state 

17. Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

18. Hotararea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele masuri de 

imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, 

recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu 

cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special 

si special integrat 

19. Hotararea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, 

organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu 

completarile ulterioare 

20. Hotararea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea si metodologia 
de functionare a comisiei pentru protectia copilului 

21. Hotararea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si 

Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale 

de asistenta sociala si protectia copilului, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

22. Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.071/2013 privind 

aprobarea Continutului educativ pentru interventie timpurie 

anteprescolara destinat copiilor cu deficiente senzoriale 

multiple/surdocecitate 

23. Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 
nr. 5.573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a invatamantului special si special integrat 

24. Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 

nr. 5.574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
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organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii 

si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul 

de masa, cu modificarile ulterioare 

25. Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 
nr. 5.575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in 

spitale 

26. Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 

1.106/2011 pentru constituirea registrelor electronice privind 

persoanele cu handicap 

27. Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 
nr. 3.851/2010*) cu privire la aprobarea reperelor fundamentale in 

invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere la 7 ani 
 ___________ 

   *) Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 

nr. 3.851/2010 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I. 
  

28. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.222/2010 privind aprobarea 

ghidului de practica medicala pentru specialitatea reabilitare 

medicala, cu modificarile ulterioare 

29. Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Drepturilor Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor 

metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protective 

30. Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor 

minime privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor 

copilului 

31. Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Drepturilor Copilului nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de 

lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta 

sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta 

sociala/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul 

protectiei drepturilor copilului 

32. Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 197/2003 privind 

organizarea si functionarea comisiilor medicale de orientare scolar-

profesionala 
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