
    

 
 

 
             
           
             

 
     

 
    

 
    

  
 
    

 
 

  

 

 
 

 

 
  

  
 
              
                           
 
            
                          
 
                            

ORDIN  Nr. 124/205 din 21 februarie 2008 
pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al 
ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico
psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap 
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

           Nr. 124 din 21 februarie 2008 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE 


           Nr. 205 din 27 februarie 2008 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din 29 februarie 2008 

În temeiul art. 85 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
    având în vedere prevederile: 

- art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul sănătăţii publice emit următorul 
ordin:

 ART. I 
    Articolul 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului 
sănătăţii publice nr. 762 şi 1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe 
baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"ART. 2 
    Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, comisiile de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, 
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin."

 ART. II 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi 
familiei nr. 726/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru 
adulţi şi se aplică  măsurile de protecţie specială a acestora, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2002. 

 Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, 

    Paul Păcuraru 


              Ministrul sănătăţii publice,

 Gheorghe Eugen Nicolăescu
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