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HOTARARE GUVERN 787/2007 Vigoare 

Emitent: Guvern  

Domenii: Tratate internationale 
M.O. 528/2007 

Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 

al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap 

si ale persoanelor cu mobilitate redusa care calatoresc pe calea aerului 

M.Of.nr.528 din 3 august 2007 

  

HOTARARE nr. 787 

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii 

Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European 

si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor 

cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa care calatoresc 

pe calea aerului 

  

  

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 

din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, 

Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica 

Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, 

Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, 

Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul 

Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, 

Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, 

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii 

Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii 

Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg 

la 25 aprilie 2005, 

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

 

   Art. 1. - (1) Se desemneaza Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu 

Handicap ca organism responsabil cu supravegherea aplicarii prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si 

ale persoanelor cu mobilitate redusa care calatoresc pe calea aerului, 

publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 204 din 27 iulie 2006, 

cu exceptia prevederilor art. 8. 

   (2) Se desemneaza Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" 

ca organism responsabil cu supravegherea aplicarii prevederilor art. 8 din 

Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006. 

   (3) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si Regia Autonoma 

"Autoritatea Aeronautica Civila Romana" vor informa Comisia Europeana asupra 

desemnarii lor ca organisme responsabile potrivit alin. (1) si (2). 

   (4) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va lua masuri 

pentru informarea persoanelor cu handicap si a persoanelor cu mobilitate 

redusa asupra drepturilor pe care le au potrivit Regulamentului (CE) nr. 

1.107/2006. 
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   (5) Ministerul Transporturilor va sprijini si va asista Autoritatea 

Nationala pentru Persoanele cu Handicap in exercitarea atributiilor care ii 

revin acesteia potrivit alin. (1). 

   Art. 2. - Constituie contraventii urmatoarele fapte: 

   a) nerespectarea de catre un transportator aerian, un reprezentant sau 

agent al acestuia ori un tour operator a obligatiilor ce le revin potrivit 

art. 3, 4, 10 si 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006; 

   b) nerespectarea de catre organismul de conducere al unui aeroport a 

obligatiilor ce ii revin potrivit art. 5, 7, 9 si 12 din Regulamentul (CE) 

nr. 1.107/2006. 

   Art. 3. - (1) Contraventiile prevazute la art. 2 se sanctioneaza dupa cum 

urmeaza: 

   a) contraventiile prevazute la lit. a), cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 

lei; 

   b) contraventiile prevazute la lit. b), cu amenda de la 800 lei la 1.800 

lei. 

   (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, 

transportatorului aerian, reprezentantului sau agentului acestuia, tour 

operatorului sau organismului de conducere al aeroportului, potrivit 

obligatiilor ce le revin conform Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006. 

   (3) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 2, precum si aplicarea 

sanctiunilor se fac, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, de catre 

reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu 

Handicap. 

   (4) Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile 

Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

   Art. 4. - Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va informa 

Comisia Europeana asupra prevederilor privind sanctiunile aplicabile in cazul 

incalcarii Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006. 

   Art. 5. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 26 iulie 2007, cu 

aplicare conform Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006. 

 

    PRIM-MINISTRU 

   CALIN POPESCU-TARICEANU 

    

                                             Contrasemneaza: 
                                             ─────────────── 

                                        Ministrul transporturilor, 

                                              Ludovic Orban 
                            Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, 

                                              Paul Pacuraru 

                         Presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu 

                                                Handicap, 

                                         Silviu George Didilescu 

                                  Departamentul pentru Afaceri Europene 
                                             Adrian Ciocanea, 

                                             secretar de stat 

                                    Ministrul economiei si finantelor, 
                                            Varujan Vosganian 

  

    Bucuresti, 17 iulie 2007. 

    Nr. 787. 
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