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    *)ă Formaă actualizat ă aă acestuiă actă normativă pân ă laă dataă deă 21ă maiă 2015ă esteă
realizat ă deă c treă Departamentulă juridică dină cadrulă S.C.ă "Centrulă Teritorială deă Calculă
Electronic" S.A. Piatra-Neam ă prină includereaă tuturoră modific riloră şiă complet riloră
aduseă deă c tre:ă LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011; ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă
decembrie 2011; LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; 
LEGEA nr. 126 din 23 septembrie 2014. 
 
    Con inutulăacestuiăactăapar ineăexclusivăS.C.ăCentrulăTeritorialădeăCalculăElectronică
S.A. Piatra-Neam ă şiă nuă esteă ună documentă cuă caracteră oficial,ă fiindă destinată pentruă
informarea utilizatorilor. 
 
    Datorit ă dificult iloră deă sus inereă aă m suriloră deă protec ieă social ă pl titeă dină
bugetul de stat, în anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privindăuneleăm suriănecesareăînă
vedereaărestabiliriiăechilibruluiăbugetar,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, în 
scopulă men ineriiă totuşiă aă acord riiă unoră drepturi,ă s-a reglementat diminuarea 
cuantumuluiăindemniza ieiăpentruăcreştereaăcopiluluiăcuă15%. 
    Înă pofidaă unoră uşoareă îmbun t iriă aleă st riiă economice,ă condi iileă financiareă seă
men inăînăcontinuareădificile,ăactivitateaăeconomic ădinăRomâniaăînregistrat ăînăultimeleă
luniăfiindăînc ămarcat ădeărecesiune. 
    Înă vedereaă eficientiz riiă programuluiă deă acordareă aă indemniza ieiă pentruă creştereaă
copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă aă stimulentuluiă deă inser ieă lunar,ă acesta a fost reanalizat 
inându-seă contă deă durataă deă acordareă şiă deă principiileă deă finan areă dină alteă stateă

membreăaleăUniuniiăEuropeneăcareăauăindemniza iiăsimilare. 
    Situa iaă economic ă actual ă impuneă utilizareaă eficient ă aă resurseloră bugetuluiă deă
stat, inclusivă aă resurseloră financiareă pentruă asigurareaă pl iiă indemniza ieiă pentruă
creştereaă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă aă stimulentuluiă deă inser ieă lunar,ă rezultândă
necesitatea regândirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al 
condi iilorădeăeligibilitate,ăprecumăşiăalăcuantumurilorăacordate. 
    Conformă programuluiă cuprinz toră anticriz ă sus inută deă Fondulă Monetară Interna ional,ă
Uniuneaă European ă şiă Bancaă Mondial ,ă m surileă luateă deă Româniaă trebuieă s ă conduc ă laă
normalizareaăcondi iilorăfinanciareăşiălaăpreg tireaăredres riiăeconomice,ăm surileăluateă
urmând a fi puse în aplicare începând cu luna ianuarie 2011. 
    inândăcontădeăgrupul- int ăvizatădeăprevederileăprezentuluiăactănormativ,ăprecumăşiă
de termenul minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea în aplicare a 
m surilorăpropuse, 
    înă considerareaă faptuluiă c ă elementeleă sus-men ionateă trebuieă luateă înă calculă laă
fundamentareaăbugetuluiădeăstatăpentruăanulă2011,ăvizeaz ăunăinteresăpublicăşiăconstituieă
oăsitua ieăextraordinar ,ăaăc reiăreglementareănuăpoateăfiăamânat ăşiăimpuneăadoptareaădeă
m suriăimediateăpeăcaleaăordonan eiădeăurgen , 
    înătemeiulăart.ă115ăalin.ă(4)ădinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat , 
 
    GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăordonan ădeăurgen . 
 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : 



    Prin HOT RÂREAănr.ă10ădină9ăianuarieă2013,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă47ădină
22 ianuarie 2013 s-aă dispusă organizareaă şiă func ionareaă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă
Protec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
    Prin HOT RÂREAă nr.ă 185ă dină 16ă aprilieă 2013,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 249ă
dină 30ă aprilieă 2013,ă Ministerulă Educa ieiă Na ionale,ă înfiin ată prină reorganizareaă
Ministerului Educa iei,ă Cercet rii,ă Tineretuluiă şiă Sportuluiă şiă prină preluareaă
activit iiă şiă structuriloră specializateă deă laă Autoritateaă Na ional ă pentruă Cercetareă
Ştiin ific ,ă esteă organă deă specialitateă ală administra ieiă publiceă centrale,ă cuă
personalitateăjuridic ,ăcareăseăorganizeaz ăşiăfunc ioneaz ăînăsubordineaăGuvernului. 
    Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei 
actualizate. 
 
    ART. 1 
    Prevederile art. 2-29ă reglementeaz ă drepturileă careă seă acord ă persoaneloră aiă c roră
copiiăseănascăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2011,ăprecumăşiăcelorăaflateăînăsitua iileă
prev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(2),ăîncepândăcuăaceast ădat . 
    ART. 2 
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior 
dateiănaşteriiăcopilului,ăauărealizatătimpădeă12ăluniăvenituriădinăsalarii,ăvenituriădină
activit iă independente,ă venituriă dină activit iă agricoleă supuseă impozituluiă peă venită
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privindă Codulă fiscal,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă denumiteă înă continuareă venituriă supuseă impozitului,ă potă
beneficiaăop ionalădeăurm toareleădrepturi: 
    a)ăconcediuăpentruăcreştereaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaăunăan,ărespectivă3ăaniăînă
cazulăcopiluluiăcuăhandicap,ăprecumăşiădeăoăindemniza ieălunar ; 
---------- 
    Lit,ăa)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă1ăalăart.ăIVădinăORDONAN AăDEă
URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011,ă publicat ă înă MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 
decembrie 2011. 
 
    b)ă concediuă pentruă creştereaă copiluluiă înă vârst ă deă pân ă laă 2ă ani,ă precumă şiă deă oă
indemniza ieălunar . 
 
    (1^1)ă Limiteleă minim ă şiă maxim ă aleă indemniza ieiă seă stabilescă prină raportareă laă
indicatorul social deăreferin ,ădenumităînăcontinuareăISR 
---------- 
    Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrie 
2011. 
 
     (2)ăIndemniza iaălunar ăprev zut ălaăalin.ă(1)ălit.ăa)ăseăstabileşteăînăcuantumădeă
85%ădinămediaăveniturilorăneteărealizateăînăultimeleă12ăluniăşiănuăpoateăfiămaiămic ădeă
1,2ăISRăşiăniciămaiămareădeă6,8ăISR. 
---------- 
    Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 3ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : 
    Aăseăvedeaăşiăprevederileăart.ăII,ăIVăşiăVădinăLEGEAănr.ă166ădină9ăoctombrieă2012, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012: 
    "Art. II 
    Modific rileăaduseăprinăprezentaălegeălaăart.ă1ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiă
nr. 148/2005 privindă sus inereaă familieiă înă vedereaă creşteriiă copilului,ă aprobat ă cuă
modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăşiălaăart.ă2ăalin.ă(2)ăşiă(3),ăart.ă7,ă9ăşiăart. 30 alin. (2) din Ordonan aă



deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010 privindă concediulă şiă indemniza iaă lunar ă pentruă
creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăseăaplic ăîncepândăcuădrepturile lunii octombrie 2012, inclusiv 
pentruăpersoaneleăaleăc rorădrepturiăauăfostăstabiliteăpân ălaăaceast ădat . 
    Art. IV 
    (1)ăÎnăsitua iaăînăcareădrepturileăreglementateădeăLegea nr. 416/2001 privind venitul 
minimă garantat,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 111/2010 privindă concediulă şiă indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă
copiilor,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ă şiă deă Legea nr. 277/2010 privindă aloca iaă pentruă sus inereaă familiei,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă auă încetată caă urmareă aă neachit riiă impozitelor 
şiătaxelorălocale,ăacesteaăpotăfiăsolicitateădinănou,ăprinădepunereaăuneiănoiăcereriăşi,ă
respectiv,ă acteă doveditoareă laă primarulă localit iiă deă domiciliuă oriă reşedin ă sau,ă înă
cazul drepturilor reglementate de Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010, 
aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă laă agen iileă pentruă pl iă şiă inspec ieă social ă jude ene,ă respectivă aă
municipiuluiăBucureşti. 
    (2)ă Înă situa iaă drepturiloră reglementateă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare, dreptulăseăacord ădeălaădataălaăcareăaăfostădepus ăcerereaăşiăpotăfiăluateăînă
considerare documentele existente. 
    Art. V 
    (1)ăPersoaneleăcareălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăafl ăînăceleă4ă
luniă deă concediuă f r ă plat ă pentruă creştereaă copilului, astfel cum au fost acordate în 
baza art.ă 10ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010 privindă concediulă şiă
indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 
132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă anterioră modific riloră aduseă prină
prezenta lege, sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de 
un an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru 
creştereaăcopiluluiăşiăindemniza iaăaferent ,ădeălaădataădepuneriiăcererii. 
    (2)ă Angajatoriiă auă obliga iaă deă aă aprobaă concediulă pentruă creştereaă copilului,ă înă
condi iileă art.ă 25ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010,ă aprobat ă cuă
modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cază
contrar fiindu-leăaplicabileăsanc iunileăprev zuteălaăart. 26ădinăOrdonan aădeăurgen ăaă
Guvernului nr. 111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare." 
 
     (3)ăIndemniza iaălunar ăprev zut ălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăseăstabileşteăîn cuantum de 
85%ădinămediaăveniturilorăneteărealizateăînăultimeleă12ăluniăşiănuăpoateăfiămaiămic ădeă
1,2ăISRăşiăniciămaiămareădeă2,4ăISR. 
---------- 
    Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 3ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrie 2011. 
 
 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : 
    Aăseăvedeaăşiăprevederileăart.ăII,ăIVăşiăVădinăLEGEAănr.ă166ădină9ăoctombrieă2012, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012: 
    "Art. II 
    Modific rileăaduseăprinăprezentaălegeălaăart.ă1ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiă
nr. 148/2005 privindă sus inereaă familieiă înă vedereaă creşteriiă copilului,ă aprobat ă cuă
modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăşiălaăart.ă2ăalin.ă(2)ăşiă(3),ăart.ă7,ă9ăşiăart.ă30ăalin.ă(2)ădinăOrdonan aă
deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010 privind concediul şiă indemniza iaă lunar ă pentruă
creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă



complet rileăulterioare,ăseăaplic ăîncepândăcuădrepturileăluniiăoctombrieă2012,ăinclusivă
pentru persoanele aleăc rorădrepturiăauăfostăstabiliteăpân ălaăaceast ădat . 
    Art. IV 
    (1)ăÎnăsitua iaăînăcareădrepturileăreglementateădeăLegea nr. 416/2001 privind venitul 
minimă garantat,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 111/2010 privindă concediulă şiă indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă
copiilor,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile 
ulterioare,ă şiă deă Legea nr. 277/2010 privindă aloca iaă pentruă sus inereaă familiei,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă auă încetată caă urmareă aă neachit riiă impoziteloră
şiătaxelorălocale,ăacesteaăpotăfiăsolicitateădinănou,ăprinădepunereaăuneiănoiăcereriăşi,ă
respectiv,ă acteă doveditoareă laă primarulă localit iiă deă domiciliuă oriă reşedin ă sau,ă înă
cazul drepturilor reglementate de Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010, 
aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă laă agen iileă pentruă pl iă şiă inspec ieă social ă jude ene,ă respectivă aă
municipiuluiăBucureşti. 
    (2)ă Înă situa iaă drepturiloră reglementateă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ădreptulăseăacord ădeălaădataălaăcareăaăfostădepus ăcerereaăşiăpotăfiăluateăînă
considerare documentele existente. 
    Art. V 
    (1)ăPersoaneleăcareălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăafl ăînăceleă4ă
luniă deă concediuă f r ă plat ă pentruă creştereaă copilului,ă astfelă cumă auă fostă acordateă înă
baza art.ă 10ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010 privindă concediulă şiă
indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 
132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă anterioră modific riloră aduseă prină
prezenta lege, sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de 
un an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru 
creştereaăcopiluluiăşiăindemniza iaăaferent ,ădeălaădataădepuneriiăcererii. 
    (2)ă Angajatoriiă auă obliga iaă deă aă aprobaă concediulă pentruă creştereaă copilului,ă înă
condi iileă art.ă 25ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010,ă aprobat ă cuă
modific riă prin Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cază
contrar fiindu-leăaplicabileăsanc iunileăprev zuteălaăart.ă26ădinăOrdonan aădeăurgen ăaă
Guvernului nr. 111/2010, aprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare." 
 
    (4) Abrogat. 
----------- 
    Alin. (4) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    (5)ăCeleă12ăluniăprev zuteălaăalin.ă(1)ăpotăfiăconstituiteăintegralăşiădinăperioadeleă
în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre urm toareleăsitua ii: 
    a)ăauăbeneficiatădeăindemniza ieădeăşomaj,ăstabilit ăconformălegii,ăsauăauărealizată
perioadeădeăstagiuădeăcotizareăînăsistemulăpublicădeăpensii,ăînăcondi iileăprev zuteădeă
acteleănormativeăcuăcaracterăspecialăcareăreglementeaz ăconcedierile colective; 
    b) s-auă aflată înă eviden aă agen iiloră jude eneă pentruă ocupareaă for eiă deă munc ,ă
respectivăaămunicipiuluiăBucureşti,ăînăvedereaăacord riiăindemniza ieiădeăşomaj; 
    c)ă auă beneficiată deă concediiă şiă deă indemniza iiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă
prev zuteă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005 privindă concediileă şiă
indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă
prin Legea nr. 399/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    d)ă auă beneficiată deă concediiă medicaleă şiă deă indemniza iiă pentruă prevenireaă
îmboln virilorăşiărecuperareaăcapacit iiădeămunc ,ăexclusivăpentruăsitua iileărezultateă
ca urmare a unor accidente de munc ă sauă boliă profesionale,ă înă bazaă Legii nr. 346/2002 
privindăasigurareaăpentruăaccidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionale,ărepublicat ; 
    e)ăauăbeneficiatădeăpensieădeăinvaliditate,ăînăcondi iileălegii; 



    f)ă seă afl ă înă perioadaă deă întrerupereă temporar ă aă activit ii,ă dină ini iativaă
angajatorului,ăf r ăîncetareaăraportuluiădeămunc ,ăpentruămotiveăeconomice,ătehnologice,ă
structurale sau similare, potrivit legii; 
    g)ăauăbeneficiatădeăconcediuăşiăindemniza ieălunar ăpentruăcreştereaăcopilului; 
    h)ăauăbeneficiatădeăconcediuăşiăindemniza ieălunar ăpentruăcreştereaăsau,ădup ăcaz,ă
pentru îngrijirea copilului cu handicap; 
---------- 
    Lit.ăh)ăaăalin.ă(5)ăalăart.ă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă11ăalăart. I din LEGEA nr. 
166 din 9 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ă
careămodific ăpct.ă5ăalăart.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011, 
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    i)ăauăbeneficiatădeăconcediuăf r ăplat ăpentruăcreştereaăcopilului; 
    j)ă seă afl ă înă perioadaă deă 3ă luniă deă laă încetareaă unuiă contractă deă munc ă peă durat ă
determinat ăşiăîncepereaăunuiăaltăcontractădeămunc ăpeădurat ădeterminat ,ăaşaăcumăesteă
aceastaă definit ă deă Legea nr. 53/2003 - Codulă muncii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 
    k)ăauăînso ităso ul/so iaătrimis/trimis ăînămisiuneăpermanent ăînăstr in tate; 
-------------- 
    Lit.ăk)ăaăalin.ă(5)ăalăart.ă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă1ăalăart. unic din LEGEA nr. 
132 din 27 iunie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă452ădină28ăiunieă2011. 
 
    l)ă auă efectuată sauă efectueaz ă serviciulă militară peă baz ă deă voluntariat,ă auă fostă
concentra i,ămobiliza iăsauăînăprizonierat; 
    m)ăfrecventeaz ,ăf r ăîntrerupere,ăcursurileădeăziăaleăînv mântuluiăpreuniversitar,ă
inclusivă înă cadrulă programuluiă "Aă douaă şans ",ă sau,ă dup ă caz,ă universitar la nivelul 
studiiloră universitareă deă licen ă oriă deă master,ă precumă şiă aleă înv mântuluiă
postuniversitară laă nivelă deă masterat,ă organizateă potrivită legii,ă înă ar ă sauă înă
str in tate,ă într-ună domeniuă recunoscută deă Ministerulă Educa ieiă Na ionale,ă cu excep iaă
situa ieiădeăîntrerupereăaăcursurilorădinămotiveămedicale; 
---------- 
    Lit.ăm)ăaăalin.ă(5)ăalăart.ă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă11ăalăart. I din LEGEA nr. 
166 din 9 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr. 699 din 11 octombrie 2012, 
careămodific ăpct.ă5ăalăart.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
 
     n) au calitateaădeădoctorand,ăînăcondi iileăprev zuteădeăLegeaăeduca ieiăna ionaleă
nr.ă1/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
---------- 
    Lit.ăn)ăaăalin.ă(5)ăalăart.ă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă11ăalăart. I din LEGEA nr. 
166 din 9 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ă
careămodific ăpct.ă5ăalăart.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrie 2011. 
 
    o)ă seă afl ă înă perioadaă cuprins ă întreă încheiereaă uneiă formeă deă înv mântă
preuniversitarăşiăînceperea,ăînăacelaşiăanăcalendaristic,ăaăuneiăalteăformeădeăînv mântă
preuniversitar,ăcursuriădeăzi,ăorganizateăpotrivitălegii,ăfrecventateăf r ăîntrerupere; 
    p)ăseăafl ăînăperioadaăcuprins ăîntreăabsolvireaăcursurilorădeăziăaleăînv mântuluiă
preuniversitar,ă organizată potrivită legii,ă şiă începereaă înv mântuluiă universitar,ă
cursuriădeăzi,ăînăacelaşiăanăcalendaristic; 
    q)ă seă afl ă înă perioadaă cuprins ă întreă încheiereaă uneiă formeă deă înv mântă
universitar,ăcursuriădeăzi,ăcuăsauăf r ăexamenădeălicen ăsauădeădiplom ,ăşiăînceperea,ă
înăacelaşiăanăcalendaristic,ăaăuneiăalteăformeădeăînv mântăuniversitar,ăcursuriădeăzi,ă
organizate potrivit legii,ăfrecventateăf r ăîntrerupere; 
    r)ă seă afl ă înă perioadaă cuprins ă întreă încheiereaă uneiă formeă deă înv mântă
universitar,ă laă nivelulă studiiloră universitareă deă licen ă sauă deă master,ă precumă şiă aleă



înv mântuluiă postuniversitară laă nivelă deă masterat,ă cursuriă deă zi,ă şiă începerea,ă înă
acelaşiă ană calendaristic,ă aă uneiă alteă formeă deă înv mântă universitară laă nivelulă
studiiloră universitareă deă licen ă sauă deă master,ă cursuriă deă zi,ă organizateă potrivită
legii,ăfrecventateăf r ăîntrerupere; 
-------------- 
    Lit. r) a alin.ă(5)ăalăart.ă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă1ăalăart. unic din LEGEA nr. 
132 din 27 iunie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă452ădină28ăiunieă2011. 
 
    s)ă seă afl ă înă perioadaă cuprins ă întreă încheiereaă uneiă formeă de înv mântă
postuniversitar,ă cursuriă deă zi,ă şiă începerea,ă înă acelaşiă ană calendaristic,ă aă uneiă alteă
formeă deă înv mântă postuniversitar,ă cursuriă deă zi,ă organizateă potrivită legii,ă
frecventateăf r ăîntrerupere; 
    t)ă seă afl ă înă perioadaă deă 60ă deă zileă deă laă finalizareaă cursuriloră înv mântuluiă
obligatoriuă sau,ă dup ă caz,ă deă laă absolvireaă cursuriloră deă ziă aleă înv mântuluiă
preuniversitar,ăuniversitarălaănivelulăstudiilorăuniversitareădeălicen ăsauădeămasterăşiă
postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivită legii,ă cuă sauă f r ă examenă deă
absolvire,ăînăvedereaăangaj riiăori,ădup ăcaz,ătreceriiăînăşomaj,ăcalculateăîncepândăcuă
dataădeă1ăaăluniiăurm toareăfinaliz riiăstudiilor; 
-------------- 
    Lit.ăt)ăaăalin.ă(5)ăalăart.ă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă1ăal art. unic din LEGEA nr. 
132 din 27 iunie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă452ădină28ăiunieă2011. 
 
    u)ăauăbeneficiatădeăconcediuăf r ăplat ăpentruăaăparticipaălaăcursuriădeăformareăşiă
perfec ionareă profesional ă dină ini iativaă angajatoruluiă sauă laă careă acestaă şi-a dat 
acordul,ăorganizateăînăcondi iileălegii; 
    v)ăseăafl ăînăperioadaăcuprins ăîntreăabsolvireaăcursurilorădeăziăaleăînv mântuluiă
medicală superior,ă organizată potrivită legii,ă cuă examenă deă licen ă organizat în prima 
sesiune,ăşiăîncepereaăprimuluiăreziden iatădup ăabsolvire. 
    (6)ă Înă vedereaă acord riiă drepturiloră prev zuteă laă alin.ă (1),ă persoaneleă careă auă
realizatăactivit iăprofesionaleăînăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropeneăsauăînăalteăstateă
care aplic ăprevederileăRegulamentului (CE) nr. 883/2004 alăParlamentuluiăEuropeanăşiăală
Consiliuluiădină29ăaprilieă2004ăprivindăcoordonareaăsistemelorădeăsecuritateăsocial ăşiă
ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 alăParlamentuluiăEuropeanăşiăalăConsiliuluiădină16ă
septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
883/2004 privindă coordonareaă sistemeloră deă securitateă social ,ă denumită înă continuare 
Regulament,ă beneficiaz ă deă totalizareaă perioadeloră deă activitateă realizateă înă acesteă
stateăînăcondi iileăprev zuteădeăacesta. 
    (7)ă Op iuneaă beneficiaruluiă prev zut ă laă alin.ă (1)ă seă exprim ă înă scris,ă peă baz ă deă
cerere,ăşiănuăpoateăfiăschimbat  peăparcursulăacord riiădrepturilor. 
    ART. 3 
    (1)ă Veniturileă dină salarii,ă dină activit iă independenteă şiă dină activit iă agricoleă
prev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1)ăsuntăceleădefiniteălaăart.ă46,ăart.ă55ăalin.ă(1)ăşiă(2)ăşiă
art. 71 din Legea nr. 571/2003,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiăreprezint ă
valoareaăob inut ădup ăaplicareaăcoteiădeăimpozitareăasupraăvenituluiăimpozabilăstabilită
conformălegii,ăcorespunz torăfiec reiăcategoriiădeăvenit. 
    (2) Veniturile careă seă iauă înă considerareă pentruă stabilireaă niveluluiă indemniza ieiă
pentruăcreştereaăcopiluluiăreprezint ,ădup ăcaz: 
----------- 
    Parteaăintroductiv ăaăalin.ă(2)ăalăart.ă3ăaăfostămodificat ădeăpct.ă6ăalăart. IV din 
ORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ă
din 30 decembrie 2011. 
 
    a)ă sumaă încasat ă deă persoanaă îndrept it ,ă rezultat ă dup ă aplicareaă coteiă deă 16%ă
asupraă bazeiă deă calculă ală impozituluiă determinateă caă diferen  între venitul net din 
salariiă calculată prină deducereaă dină venitulă brută aă contribu iiloră obligatoriiă aferenteă
uneiă luniă şiă aă deduceriiă personaleă acordateă pentruă lunaă respectiv ă şiă contribu iileă laă



fondurileădeăpensiiăfacultative,ăprecumăşiăcotiza iaăsindical ăpl tit ăînălunaărespectiv ă
pentruăveniturileădinăsalarii,ălaăloculăundeăseăafl ăfunc iaădeăbaz ; 
    b)ă sumaă încasat ă deă persoanaă îndrept it ,ă rezultat ă dup ă aplicareaă coteiă deă 16%ă
asupraă bazeiă deă calculă ală impozituluiă determinateă caă diferen ă întreă venitulă brută şiă
contribu iileă obligatoriiă peă fiecareă locă deă realizareă aă acestora,ă pentruă veniturileă
ob inuteăînăcelelalteăcazuri; 
    c)ă sumaă încasat ă deă persoanaă îndrept it ,ă calculat ă potrivită legiiă deă c treă
pl titorulăacesteia,ăpentruăperioadeleăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(5)ăşiă(6); 
    d)ăsumaăîncasat ădeăpersoanaăîndrept it ăcareărealizeaz ăvenituriăsupuseăimpozituluiă
pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate 
neimpozabile; 
    e)ă sumaă rezultat ă dup ă aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din 
activit iăindependenteădeterminatăînăcondi iileălegii; 
    f)ă sumaă rezultat ă dup ă aplicareaă coteiă deă impozitareă asupraă venituluiă netă dină
activit iăagricoleădeterminatăînăcondi iileălegii. 
    (3) Pentru persoaneleă careă realizeaz ă venituriă dină salarii,ă solde/salariiă dină
func ie,ă venitulă brută reprezint ă salariulă deă baz ,ă indemniza ii,ă sporuri,ă prime,ă oriceă
alteăsumeăsauăavantajeădeănatur ăsalarial ăoriăasimilateăsalariilorăacordateădeăangajatoră
potrivit legii. 
    (4)ă Înă cazulă înă careă oă persoan ă realizeaz ă concomitentă venituriă supuseă impozituluiă
din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta. 
    (5)ăÎnăsitua iaăprev zut ălaăart.ă2ăalin.ă(6),ădac ăpersoanaărealizeaz ăconcomitent 
venituriăsupuseăimpozituluiăatâtăînă ar ,ăcâtăşiăînăstateleăcareăaplic ăRegulamentul,ăseă
iauăînăcalculădoarăveniturileărealizateăînă ar . 
    (6)ăPentruălunaănaşteriiăcopiluluiăseăiauăînăcalculăveniturileăcuveniteăpentruăaceaă
lun ,ărespectivăvenitul pe care l-arăfiăprimităpersoanaădac ăarăfiălucratăînătoat ăluna,ă
sauăcumululădintreăvenitulăaferentăzilelorălucrateăcuăindemniza iaădeămaternitate. 
---------- 
    Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. IV dinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    ART. 4 
    (1)ăÎnăcalcululăceloră12ăluniăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1)ăseăincludăşiăfrac iunileă
deă lun ă înă careă s-au realizat venituri supuseă impozitului,ă precumă şiă celeă înă careă
solicitan iiăs-auăaflatăînăsitua iileăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(5)ăşiă(6),ăconsiderateă
lun ăîntreag . 
    (2)ă Prină frac iuneă deă lun ă seă în elegeă efectuareaă aă celă pu ină jum tateă dină zileleă
lucr toareă dină aceaă lun ă înă careă persoanaă îndrept it ă aă realizată venituriă supuseă
impozitului ori s-aă aflată înă unaă sauă maiă multeă dintreă situa iileă prev zuteă laă art.ă 2ă
alin.ă(5)ăşiă(6). 
    (3)ă Prină excep ie,ă seă accept ă caă deă celă multă 3ă oriă frac iuneaă deă lun ă s ă fieă
constituit ădintr-unănum rămaiămicădeăzileălucr toareădecâtăcelăprev zutălaăalin.ă(2). 
    (4)ă Înă situa iaă înă careă naştereaă copiluluiă seă produceă înainteă deă termen,ă perioadaă
prev zut ă laă art.ă 2ă alin.ă (1)ă seă diminueaz ă cuă perioadaă cuprins ă întreă dataă naşteriiă
copiluluiăşiădataăprezumat ăaănaşterii,ăcertificat ădeămediculădeăspecialitate. 
    ART. 5 
    Nivelulăindemniza iilorălunareăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(2)ăşiă(3)ăseămajoreaz ăcuă
1,2ăISRăpentruăfiecareăcopilăn scutădintr-oăsarcin ăgemelar ,ădeătriple iăsauămultiple i,ă
începând cu al doilea copil provenit dintr-oăastfelădeănaştere. 
---------- 
    Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
 
    ART. 6 
    (1)ă Dup ă împlinireaă deă c treă copilă aă vârsteiă deă ună an,ă cuă excep iaă copiluluiă cuă
handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentruă creştereaă



copiluluiă şiă indemniza iaă lunar ă prev zuteă laă art.ă 2ă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă auă dreptulă laă
concediuăf r ăplat ăpentruăcreştereaăcopiluluiăpân ălaăvârstaădeă2ăani. 
 
    (2)ă Cerereaă pentruă acordareaă concediuluiă f r ă plataă indemniza ieiă pentruă creştereaă
copiluluiăseădepuneăşiăseăînregistreaz ălaăangajator,ăpeăbazaălivretuluiădeăfamilieăsauăaă
certificatuluiădeănaştereăalăcopilului. 
    ART. 7 
    (1)ăPersoaneleăcareăînăperioadaăînăcareăsuntăîndrept iteăs ăbeneficieze de concediul 
pentruă creştereaă copilului,ă prev zută laă art.ă 2ă alin.ă (1),ă ob ină venituriă supuseă
impozituluiăprev zuteălaăart.ă3ăauădreptulălaăunăstimulentădeăinser ieăînăcuantumălunară
de 1 ISR. 
    (2)ăStimulentulădeăinser ieăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăacord ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ă pentruă persoaneleă careă beneficiaz ă deă concediulă pentruă creştereaă copiluluiă
prev zută laă art.ă 2ă alin.ă (1)ă lit.ă a),ă dac ă acesteaă ob ină venituriă supuseă impozituluiă
înainteădeăîmplinireaădeăc treăcopilăaăvârsteiădeăunăan,ăpentruăperioadaăr mas ăpân ălaă
împlinireaădeăc treăcopilăaăvârsteiădeă2ăani; 
    b)ă pentruă persoaneleă careă beneficiaz ă deă concediulă pentruă creştereaă copiluluiă
prev zută laă art.ă 2ă alin.ă (1)ă lit.ă b),ă dac ă acesteaă ob ină venituriă supuseă impozitului,ă
dup ă împlinirea deă c treă copilă aă vârsteiă deă ună an,ă pentruă perioadaă r mas ă pân ă laă
împlinireaădeăc treăacestaăaăvârsteiădeă2ăani; 
    c)ă pentruă persoaneleă careă beneficiaz ă deă concediulă pentruă creştereaă copiluluiă cuă
handicapăînăvârst ădeăpân ălaă3ăani,ăprev zutălaăart.ă2ăalin. (1) lit. a), oricând, pe 
toat ăperioada. 
 
    (3)ăÎnăcazulăpersoanelorăcareăbeneficiaz ădeăindemniza iaălunar ăşiăsolicit ădreptulă
laăstimulentădeăinser ie,ăplataăacesteiăindemniza iiăseăsuspend . 
---------- 
    Art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, 
publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă modific ă pct.ă 9ă ală
art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULă
OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : 
    Aăseăvedeaăşiăprevederileăart.ăII,ăIVăşiăVădinăLEGEAănr.ă166ădină9ăoctombrieă2012, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012: 
    "Art. II 
    Modific rileăaduseăprinăprezentaălegeălaăart.ă1ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiă
nr. 148/2005 privindă sus inereaă familieiă înă vedereaă creşteriiă copilului,ă aprobat ă cuă
modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăşiălaăart.ă2ăalin.ă(2)ăşiă(3),ăart.ă7,ă9ăşiăart.ă30ăalin.ă(2)ădinăOrdonan aă
de urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010 privindă concediulă şiă indemniza iaă lunar ă pentruă
creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăseăaplic ăîncepândăcuădrepturile lunii octombrie 2012, inclusiv 
pentruăpersoaneleăaleăc rorădrepturiăauăfostăstabiliteăpân ălaăaceast ădat . 
    Art. IV 
    (1)ăÎnăsitua iaăînăcareădrepturileăreglementateădeăLegea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 111/2010 privindă concediulă şiă indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă
copiilor,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ă şiă deă Legea nr. 277/2010 privindă aloca iaă pentruă sus inereaă familiei,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă auă încetată caă urmareă aă neachit riiă impoziteloră
şiătaxelorălocale,ăacesteaăpotăfiăsolicitateădinănou,ăprinădepunereaăuneiănoiăcereriăşi,ă
respectiv,ă acteă doveditoareă laă primarulă localit iiă deă domiciliuă oriă reşedin ă sau,ă înă
cazul drepturilor reglementate de Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010, 
aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă laă agen iileă pentruă pl iă şiă inspec ieă social ă jude ene,ă respectivă aă
municipiuluiăBucureşti. 



    (2)ă Înă situa iaă drepturiloră reglementateă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare, dreptul seăacord ădeălaădataălaăcareăaăfostădepus ăcerereaăşiăpotăfiăluateăînă
considerare documentele existente. 
    Art. V 
    (1)ăPersoaneleăcareălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăafl ăînăceleă4ă
luniă deă concediuă f r ă plat ă pentruă creştereaă copilului, astfel cum au fost acordate în 
baza art.ă 10ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010 privindă concediulă şiă
indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 
132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă anterioră modific riloră aduseă prină
prezenta lege, sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de 
un an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru 
creştereaăcopiluluiăşiăindemniza iaăaferent ,ădeălaădataădepuneriiăcererii. 
    (2)ă Angajatoriiă auă obliga iaă deă aă aprobaă concediulă pentruă creştereaă copilului,ă înă
condi iileă art.ă 25ă dină Ordonan aă deă urgen ă a Guvernului nr. 111/2010,ă aprobat ă cuă
modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cază
contrar fiindu-leăaplicabileăsanc iunileăprev zuteălaăart. 26 din Ordonan aădeăurgen ăaă
Guvernului nr. 111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare." 
 
    ART. 8 
    (1)ăDeăindemniza iaălunar ăşiăstimulentulăde inser ieăprev zuteădeăprezentaăordonan ă
deă urgen ă beneficiaz ă oricareă dintreă p rin iiă fireştiă aiă copilului,ă înă raportă cuă
op iuneaă exprimat ă conformă art.ă 2ă alin.ă (1),ă dac ă îndeplineşteă condi iileă deă acordareă
prev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen . 
---------- 
    Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă
2011. 
 
    (2)ăBeneficiaz ădeăaceleaşiădrepturiăşiăunaădintreăpersoaneleăcareăaăadoptatăcopilul,ă
c reiaă iă s-aă încredin ată copilulă înă vedereaă adop ieiă sauă careă areă copilulă înă plasamentă
oriăînăplasamentăînăregimădeăurgen ,ăcuăexcep iaăasistentuluiămaternalăprofesionistăcareă
poate beneficia de acesteă drepturiă numaiă pentruă copiiiă s i,ă precumă şiă persoanaă careă aă
fostănumit ătutore. 
    (3)ă Înă situa iaă persoaneloră prev zuteă laă alin.ă (2),ă acordareaă drepturiloră prev zuteă
laăart.ă2,ărespectivălaăart.ă7ăseăfaceă inându-se seama de perioada de 12 luni anterioare 
celeiă înă care,ă dup ă caz,ă s-aă aprobată adop ia,ă aă fostă f cut ă încredin areaă oriă s-a 
instituit plasamentul sau tutela. 
-------------- 
    Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 27 
iunie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă452ădină28ăiunieă2011. 
 
    (4)ăÎnăcazulăînăcareăintervineădecesulăp rinteluiăcareăîndeplineaăcondi iileăpentruăaă
beneficiaădeăconcediulăşiădeăindemniza iaălunar ăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1),ărespectivă
de stimulentulă deă inser ie,ă p rinteleă supravie uitoră areă dreptulă s ă beneficieze,ă laă
cerere,ădeădrepturileăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ădeădrepturileăp rinteluiădecedat,ăînăsitua iaăînăcareănuăîndeplineşteăcondi iileă
prev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ; 
    b)ă deă drepturileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă dac ă îndeplineşteă
condi iileă deă acordare,ă înă func ieă deă op iuneaă nou-exprimat ,ă raportat ă laă vârstaă
copilului. 
----------- 
    Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă
2011. 
 



 
     ART. 9 
    (1)ă Concediulă şiă indemniza iaă lunar ă prev zuteă laă art.ă 2ă alin.ă (1),ă art.ă 5ă şiă 6,ă
precumă şiă stimulentulă deă inser ieă prev zută laă art.ă 7ă seă cuvină pentruă fiecareă dintreă
naşteriăsau,ădup ăcaz,ăpentruăfiecareădintreăsitua iileăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(2). 
    (2) Durata de acordare a concediuluiă prev zută laă art.ă 2ă alin.ă (1)ă seă prelungeşteă
corespunz toră înă cazulă suprapuneriiă aă dou ă sauă maiă multoră situa iiă deă natur ă aă generaă
acest drept. 
    (3)ăÎnăcazurileăprev zuteălaăalin.ă(2)ăseăacord ăoăsingur ăindemniza ie,ăînăcuantumulă
prev zutădeăprezentaăordonan ădeăurgen . 
    (4)ă Peă perioadaă suprapuneriiă situa iiloră prev zuteă laă alin.ă (2),ă cuantumulă
indemniza ieiă lunareă seă majoreaz ă cuă sumaă deă 1,2ă ISRă pentruă fiecareă dintreă copii,ă
începând cu cel de-al doilea. 
    (5) Prevederileă alin.ă (4)ă seă aplic ă inclusivă pentruă situa iileă înă careă persoanaă seă
afl ăcuăprimulăcopilăînăperioadaădeăconcediuăşiăindemniza ieăpentruăcreştereaăcopiluluiă
în baza Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 148/2005 privindă sus inereaă familieiă înă
vedereaăcreşteriiăcopilului,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 7/2007, 
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiănaşteăunăalt/al iăcopil/copiiăsauăseăafl ă
înăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(2). 
 
---------- 
    Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ăcareămodific ă pct.ă11ăală
art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011,ăpublicat ăînăMONITORULă
OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : 
    Aăseăvedeaăşiăprevederileăart.ăII,ăIVăşiăVădinăLEGEAănr.ă166ădină9ăoctombrieă2012, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012: 
    "Art. II 
    Modific rileăaduseăprinăprezentaălegeălaăart. 1 din Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiă
nr. 148/2005 privindă sus inereaă familieiă înă vedereaă creşteriiă copilului,ă aprobat ă cuă
modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăşiălaăart.ă2ăalin.ă(2)ăşiă(3),ăart.ă7,ă9ăşiăart.ă30ăalin.ă(2)ădinăOrdonan aă
deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010 privindă concediulă şiă indemniza iaă lunar ă pentruă
creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăseăaplic ăîncepândăcuădrepturileăluniiăoctombrieă2012,ăinclusivă
pentruăpersoaneleăaleăc rorădrepturiăauăfostăstabiliteăpân ălaăaceast ădat . 
    Art. IV 
    (1)ăÎnăsitua iaăînăcareădrepturileăreglementate de Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minimă garantat,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 111/2010 privindă concediulă şiă indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă
copiilor,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ă şiă deă Legea nr. 277/2010 privindă aloca iaă pentruă sus inereaă familiei, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă auă încetată caă urmareă aă neachit riiă impoziteloră
şiătaxelorălocale,ăacesteaăpotăfiăsolicitateădinănou,ăprinădepunereaăuneiănoiăcereriăşi,ă
respectiv,ă acteă doveditoareă laă primarulă localit iiă deă domiciliuă oriă reşedin ă sau,ă înă
cazul drepturilor reglementate de Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010, 
aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare, la agen iileă pentruă pl iă şiă inspec ieă social ă jude ene,ă respectivă aă
municipiuluiăBucureşti. 
    (2)ă Înă situa iaă drepturiloră reglementateă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ădreptulăseăacord ădeălaădataălaăcareăaăfostădepus ăcerereaăşiăpotăfiăluateăînă
considerare documentele existente. 
    Art. V 



    (1)ăPersoaneleăcareălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăafl ăînăceleă4ă
luniă deă concediuă f r ă plat ă pentruă creştereaă copilului,ă astfelă cumă auă fostă acordateă înă
baza art.ă 10ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010 privindă concediulă şiă
indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 
132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă anterioră modific riloră aduseă prină
prezenta lege, sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de 
un an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru 
creştereaăcopiluluiăşiăindemniza iaăaferent ,ădeălaădataădepuneriiăcererii. 
    (2)ă Angajatoriiă auă obliga iaă deă aă aprobaă concediulă pentruă creşterea copilului, în 
condi iileă art.ă 25ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010,ă aprobat ă cuă
modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cază
contrar fiindu-leăaplicabileăsanc iunileăprev zuteălaăart.ă26ădinăOrdonan aădeăurgen ăaă
Guvernului nr. 111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare." 
 
    ART. 10 
    Abrogat. 
---------- 
    Art. 10 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ăcareăintroduceăpct.ă11^1ăală
art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011,ăpublicat ăînăMONITORULă
OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    ART. 11 
    Dreptulălaăconcediulăpentruăcreştereaăcopiluluiăstabilităpotrivităprevederilorăart. 2 
alin.ă(1)ăseăacord ăpeăbaz ănetransferabil ăpersoanelorăaiăc rorăcopiiăseănascăîncepândă
cuădataădeă1ămartieă2012,ăprecumăşiăcelorăaflateăînăsitua iileăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă
(2),ăîncepândăcuăaceast ădat ,ăînăsitua iaăînăcareăambeleăpersoaneădinăfamiliaărespectiv ă
îndeplinescăcondi iileădeăacordareăaăacestuia,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăcelăpu inăoă lun ădinăperioadaătotal ăaăconcediuluiădeăcreştereăaăcopiluluiăesteă
alocat ăuneiaădintreăpersoaneleăcareănuăaăsolicitatăacestădrept; 
 
    b)ăînăsitua iaăînăcareăpersoanaăprev zut ălaălit.ăa)ănuăsolicit ădreptulălaăconcediulă
careă îiă revine,ă cel laltă p rinteă nuă poateă beneficiaă deă dreptulă laă concediuă înă loculă
acesteia. 
---------- 
    Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină
27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    ART. 12 
    (1)ă Drepturileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă seă acord ă înă situa iaă înă
careăsolicitantulăîndeplineşteăcumulativăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăesteăcet eanăromân,ăcet eanăstr inăsauăapatrid; 
    b)ăare,ăconformălegii,ădomiciliulăsauăreşedin aăpeăteritoriulăRomâniei; 
    c)ălocuieşteăînăRomâniaăîmpreun ăcuăcopilul/copiiiăpentruăcareăsolicit ădrepturileăşiă
seăocup ădeăcreştereaăşiăîngrijireaăacestuia/acestora. 
     (2)ă Începândă cuă anulă 2012,ă pentruă men inereaă drepturiloră prev zuteă deă prezentaă
ordonan ă deă urgen ,ă beneficiariiă careă auă drepturiă stabiliteă deă celă pu ină 6ă luni au 
obliga iaăs ăîşiăachiteăimpoziteleăşiătaxeleălocaleăfa ădeăbugetulălocalăpentruăbunurileă
peăcareăleăde inăînăproprietate,ăconformăprevederilorăLegii nr. 571/2003,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare. 
---------- 
    Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 13ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 



    (3)ă Pentruă persoaneleă singureă careă seă ocup ă deă creştereaă şiă îngrijireaă unuiaă sauă aă
maiămultorăcopii,ămen inereaădrepturilorăreglementateădeăprezentaăordonan ădeăurgen ănuă
esteăcondi ionat ădeăobliga iaăprev zut ălaăalin.ă(2). 
---------- 
    Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012, publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 13ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    (4) Pentru familiileă legală constituite,ă obliga iaă legal ă fa ă deă bugetulă locală seă
aplic ă asupraă bunuriloră familiei,ă indiferentă deă so ulă careă de ineă înă proprietateă
respectivele bunuri. 
---------- 
    Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 13ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    ART. 13 
    (1)ăDrepturileăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ,ăreprezentândăindemniza ieă
sauăstimulentădeăinser ie,ăseăacord ăpeăbaz ădeăcerere,ăînso it ăînămodăobligatoriuăde: 
---------- 
    Parteaăintroductiv ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă13ăaăfostămodificat ădeăpct.ă14ăală art. IV 
dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă
nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    a) copia actului de identitateă ală solicitantuluiă şiă aă certificatuluiă deă naştereă ală
copiluluiă pentruă careă seă solicit ă dreptulă ori,ă dup ă caz,ă deă livretulă deă familie,ă
certificateă pentruă conformitateă cuă originalulă deă c treă persoanaă careă primeşteă
documentele; 
-------------- 
    Lit.ăa)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă13ăaăfostămodificat ădeăpct.ă3ăalăart. unic din LEGEA nr. 
132 din 27 iunie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă452ădină28ăiunieă2011. 
 
    b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului şiă rela iaă acestuiaă cuă
copilul/copiiiăpentruăcareăsolicit ădreptul,ăpentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă
(2); 
    c)ăacteleădoveditoareăcareăs ăatesteăîndeplinireaăperioadelorăprev zuteădeăart.ă2; 
    d)ă dovadaă eliberat ă deă angajatoră sauă organeleă competente privind veniturile 
realizate; 
    e)ă dovadaă privindă suspendareaă activit iiă pentruă perioadaă înă careă seă solicit ă
concediulăpentruăcreştereaăcopilului; 
    f)ăoriceăalteădocumenteăcareăs ăatesteăîndeplinireaăcondi iilorădeăeligibilitate. 
    (2)ă Cerereaă seă completeaz ă potrivită modeluluiă careă seă stabileşteă prină normeleă
metodologiceădeăaplicareăaăprezenteiăordonan eădeăurgen . 
 
    (3)ăLaăstabilireaăbazeiădeăcalculăalăindemniza ieiăpentruăcreştereaăcopiluluiăseăiauă
înă considerareă toateă veniturileă supuseă impozituluiă realizateă deă persoanaă îndrept it ,ă
precumăşiăveniturileăaferenteăperioadelorăasimilateăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(5)ăşiă(6). 
 
    (4) Baza de calculă ală indemniza ieiă pentruă creştereaă copiluluiă stabilit ă potrivită
alin.ă (3)ă seă determin ă caă sumaă total ă aă venituriloră realizateă înă ultimeleă 12ă luniă
anterioareănaşteriiăcopiluluiăîmp r it ălaă12. 
    (5)ă Înă cazulă venituriloră dină activit iă independenteă sau agricole, la stabilirea 
cuantumuluiăindemniza ieiăpentruăcreştereaăcopiluluiăseăiauăînăcalculăveniturileăînscriseă
înăacteleădoveditoareăîmp r iteălaănum rulădeăluniăînăcareăs-au realizat acestea. 



    (6)ăÎnăsitua iaăpersoanelorăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(6), pentru conversia în moneda 
na ional ă aă venituriloră realizateă deă acestea,ă seă iaă înă calculă cursulă deă schimbă valutară
stabilitădeăBancaăNa ional ăaăRomânieiăînăziuaăanterioar ădepuneriiăcererii. 
    ART. 14 
    (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ,ă
reprezentândă indemniza ieă sauă stimulentă deă inser ie,ă şiă documenteleă dină careă rezult ă
îndeplinireaă condi iiloră legaleă deă acordareă aă acestoraă seă depună laă prim riaă comunei,ă
oraşului,ă municipiului,ă respectivă sectoareloră municipiuluiă Bucureştiă peă razaă c reiaă
solicitantulăîşiăareădomiciliulăsauăreşedin a. 
---------- 
    Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă
2011. 
 
    (2)ăPân ălaădataădeă5ăaăfiec reiăluni,ăprim riileăauăobliga iaădeăaătransmiteăpeăbaz ă
deă borderouă cererileă înregistrateă înă lunaă anterioar ,ă înso iteă deă documenteleă
justificative,ă laă agen iileă pentruă presta iiă socialeă jude ene,ă respectivă aă municipiuluiă
Bucureşti,ădenumiteăînăcontinuareăagen iiăteritoriale. 
---------- 
    Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă
2011. 
 
    (3)ăCererileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseăsolu ioneaz ăînătermenădeă15ăzileălucr toareă
deălaădataăînregistr riiălaăagen iaăteritorial ,ăprinădecizieădeăadmitereăsau,ădup ăcaz, 
deărespingere,ăemis ădeădirectorulăexecutiv. 
    (4)ă Deciziaă prev zut ă laă alin.ă (3)ă seă comunic ă solicitantuluiă înă termenă deă 5ă zileă
lucr toareădeălaădataăemiterii. 
    (5)ăContesta iileăformulateăîmpotrivaădecizieiăprev zuteălaăalin.ă(3)ăseăsolu ioneaz ă
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare. 
    ART. 15 
    (1)ă Drepturileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă reprezentândă indemniza ii 
şiăstimulentădeăinser ieăseăstabilescădup ăcumăurmeaz : 
    a)ă începândă cuă ziuaă urm toareă celeiă înă careă înceteaz ,ă conformă legii,ă concediulă deă
maternitate,ădac ăcerereaăesteădepus ăînătermenădeă60ădeăzileălucr toareădeălaăaceaădat ; 
    b) începând cu dataănaşteriiăcopilului,ădac ăcerereaăesteădepus ăînătermenădeă60ădeă
zileă lucr toareă deă laă aceaă dat ,ă înă cazulă persoaneloră careă nuă îndeplinescă condi iile,ă
conformălegii,ăpentruăacordareaăconcediuluiădeămaternitateăşiăaăindemniza ieiăaferente; 
    c) începând cuădataăadop iei,ăaăinstituiriiătutelei,ăplasamentuluiăsauăîncredin rii,ă
dac ă cerereaă esteă depus ă înă termenă deă 60ă deă zileă lucr toareă deă laă dataă laă careă s-au 
aprobatăori,ădup ăcaz,ăs-auăinstituităm surileădeăprotec ieăaăcopilului; 
    d) de la data depuneriiă cererii,ă pentruă toateă celelalteă situa ii,ă inclusivă pentruă
cazulăînăcareăcerereaăaăfostădepus ăpesteătermeneleăprev zuteălaălit.ăa)-c). 
    (2) Abrogat. 
--------- 
    Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 16 al art. IVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă
2011. 
 
    (3)ăPentruăfrac iunileădeălun ,ăcuantumulădrepturilorăprev zuteădeăprezentaăordonan ă
deăurgen ăseăstabileşteăpropor ional,ăînăfunc ieădeănum rulăzilelorăcalendaristiceădină
lunaărespectiv ăpentruăcareăacesteaăseăcuvinăşiăseăacord . 
    (4)ă Pentruă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă a),ă cerereaă şiă documenteleă
doveditoare se pot depune cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate. 
 
    ART. 16 



     (1)ăDreptulălaăindemniza iileăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1),ărespectivălaăart.ă5ăşiă
art.ă9ăalin.ă(4)ăşiă(5)ăînceteaz ăcuăziuaăurm toareăceleiăînăcare: 
--------- 
    Parteaăintroductiv ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă16ăaăfostămodificat ădeăpct.ă16ăalăart. I din 
LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă
octombrieă2012,ăcareămodific ăpct.ă17ăalăart.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    a)ăcopilulăaăîmplinităvârstaădeăunăanăsau,ădup ăcaz,ă2ăani,ărespectivădeă3ăani,ăînă
cazul copilului cu handicap; 
    b) a avut loc decesul copilului. 
 
    c)ăbeneficiarulăseăafl ăînăsitua iaăprev zut ălaăart.ă38ăalin.ă(7). 
---------- 
    Lit.ăc)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă16ăaăfostăintrodus ădeăpct.ă18ăalăart.ăIVădinăORDONAN Aă
DE URGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ă
decembrie 2011. 
 
     (2)ăDreptulălaăindemniza iileăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1),ărespectivălaăart.ă5ăşiă
art.ă9ăalin.ă(4)ăşiă(5)ăseăsuspend ăîncepândăcuăziuaăurm toareăceleiăîn care: 
--------- 
    Parteaăintroductiv ăaăalin.ă(2)ăalăart.ă16ăaăfostămodificat ădeăpct.ă17ăalăart. I din 
LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă
octombrieă2012,ăcareămodific ăpct. 19 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    a)ăbeneficiarulăesteădec zutădinădrepturileăp rinteşti; 
    b) beneficiarul este îndep rtat,ăconformălegii,ădeălaăexercitareaătutelei; 
    c)ă beneficiarulă nuă maiă îndeplineşteă condi iileă prev zuteă deă legeă înă vedereaă
încredin riiăcopiluluiăspreăadop ie; 
    d)ă beneficiarulă nuă maiă îndeplineşteă condi iileă prev zuteă deă legeă înă vedereaă
men ineriiăm suriiădeăplasament; 
    e)ă beneficiarulă execut ă oă pedeaps ă privativ ă deă libertateă sauă seă afl ă înă arestă
preventivăpeăoăperioad ămaiămareădeă30ădeăzile; 
    f) copilul este abandonat ori este internat într-oăinstitu ieădeăocrotireăpublic ăsauă
privat ; 
    g) beneficiarul a decedat; 
    h)ăînăsitua iaăînăcareăbeneficiarulănuămaiăîndeplineşteăcondi iileăprev zuteălaăart.ă
12; 
    i)ă beneficiarulă realizeaz ă venituriă supuseă impozituluiă şiă copilulă nuă aă împlinită
vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; 
--------- 
    Lit.ăi)ăaăalin.ă(2)ăalăart.ă16ăaăfostămodificat ădeăpct.ă18ăalăart. I din LEGEA nr. 
166 din 9 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ă
care introduce pct. 19^1 al art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă
2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    j)ă seă constat ă c ă timpă deă 3ă luniă consecutiveă seă înregistreaz ă mandateă poştaleă
returnate. 
    k)ăbeneficiarulăseăafl ăînăsitua iaăprev zut ălaăart.ă38ăalin.ă(4). 
---------- 
    Lit.ăk)ăaăalin.ă(2)ăalăart.ă16ăaăfostăintrodus ădeăpct.ă20ăalăart.ăIVădinăORDONAN Aă
DEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ă
decembrie 2011. 
 



     (3)ă Prină excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (2)ă lit.ă i),ă plataă indemniza ieiă pentruă
creştereaăcopiluluiănuăseăsuspend ăînăcazulăînăcareăpersoanaăîndrept it ăseăafl ăînăunaă
sau mai multe dintreăurm toareleăsitua ii: 
    a)ă primeşteă diverseă sumeă înă bazaă legii,ă aă contractuluiă colectivă deă munc ă sauă aă
contractuluiă individuală deă munc ,ă acordateă înă perioadaă concediuluiă pentruă creştereaă
copilului,ă alteleă decâtă celeă rezultateă dină desf şurareaă efectiv ă aă uneiă activit iă înă
perioada de concediu; 
    b)ăprimeşteăindemniza iiăînăcalitateădeăconsilierălocalăsauăjude ean,ăindiferentădeă
nivelul acestora; 
    c)ă realizeaz ă venituriă supuseă impozitului,ă prină desf şurareaă efectiv ă aă uneiă
activit iăînăperioadaădeăconcediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic. 
---------- 
    Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 126 din 23 
septembrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă700ădină24ăseptembrie 2014. 
 
 
    ART. 17 
    (1)ăDreptulălaăstimulentulădeăinser ieăprev zutălaăart.ă7ăînceteaz ăcuăziuaăurm toareă
celei în care: 
---------- 
    Parteaăintroductiv ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă17ăaăfostămodificat ădeăpct. 22 al art. IV 
dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă
nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu 
handicap; 
    b)ăbeneficiarulănuămaiărealizeaz ăvenituriăsupuseăimpozituluiăşiăniciănuăseăafl ăînă
concediulăpentruăcreştereaăcopilului; 
    c) a avut loc decesul copilului. 
    d)ăbeneficiarulăseăafl ăînăsitua iaăprev zut ălaăart.ă38ăalin.ă(7). 
--------- 
    Lit. d)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă17ăaăfostăintrodus ădeăpct.ă23ăalăart.ăIVădinăORDONAN Aă
DEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ă
decembrie 2011. 
 
     (2) Dreptul la stimulentul de inser ieă prev zută laă art.ă 7ă seă suspend ă începândă cuă
ziuaăurm toareăceleiăînăcareăseăconstat ăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă
(2),ăcuăexcep iaălit.ăi). 
--------- 
    Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 24ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    (3)ă Dreptulă laă stimulentulă deă inser ieă prev zută laă art.ă 7ă seă suspend ă începândă cuă
ziuaăurm toareăceleiăînăcareăbeneficiarulănuămaiărealizeaz ăvenituriăsupuseăimpozituluiă
şiăsolicit ăconcediulăpentruăcreştereaăcopilului. 
---------- 
    Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 24 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă
2011. 
 
 
    ART. 18 
    (1)ăÎnăsitua iileădeăsuspendareăaădrepturilorăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(2)ăşiăart.ă
17ăalin.ă(2)ăşiă(3),ăacesteaăpotăfiăsolicitateăşiădeăc treăoăalt ăpersoan ăîndrept it ,ă
dac ăîndeplineşteăcerin eleăprev zuteăînăprezentaăordonan ădeăurgen . 



    (2)ă Drepturileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă seă cuvină şiă seă acord ă
nouluiăbeneficiarădeălaădataăsuspend rii,ădac ăcerereaăaăfostădepus ăînătermenădeă60ădeă
zileălucr toareădeălaădataălaăcareăs-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii, 
dac ăcerereaăaăfostădepus ădup ăacestătermen. 
    (3)ăReluareaăpl iiădrepturilorăsuspendateăînăsitua iileăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă
(2)ăşiăart.ă17ăalin.ă(2)ăşiă(3)ăseăfaceălaăcerere,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăîncepândăcuăziuaăurm toareăpentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(2)ălit.ă
i)ăşiăart.ă17ăalin.ă(3),ădac ăcerereaăaăfostădepus ăînătermenădeă60ădeăzileădeălaăaceaă
dat ; 
    b)ăcuădataădepuneriiăcereriiăpentruătoateăcelelalteăsitua ii. 
    ART. 19 
    (1) Beneficiarul drepturilor prev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ăesteăobligată
s ăcomuniceăînăscrisăprim rieiăoriceămodificareăintervenit ăînăsitua iaăsa,ădeănatur ăs ă
determineăîncetareaăsauăsuspendareaăpl iiădrepturilor,ăînătermenădeă15ăzileălucr toareă
deălaăapari iaăacesteia. 
    (2)ă Comunicareaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă seă transmiteă deă c treă prim rieă agen ieiă
teritorialeăînătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaădataăînregistr rii. 
    ART. 20 
    (1)ă Drepturileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă nuă potă fiă urm riteă silită
decâtăînăvedereaărecuper rii,ăconformălegii,ăaăsumelorăîncasateănecuvenităcuăacestătitlu. 
    (2)ă Asupraă drepturiloră prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă nuă seă datoreaz ă
impozităşiăniciăcontribu iileăsocialeăobligatoriiăstabiliteădeălege. 
    (3) Abrogat. 
---------- 
    Alin. (3) al art. 20 a fost abrogat de pct. 25 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă
2011. 
 
    ART. 21 
    (1) Pe perioadaăînăcareăseăbeneficiaz ădeăindemniza iaăprev zut ălaăart.ă2ăalin.ă(1),ă
respectivălaăart.ă5ăşiăart.ă9ăalin.ă(4)ăşiă(5),ăprecumăşiăpeăperioadaăconcediuluiăf r ă
plat ă prev zută laă art.ă 6,ă plataă contribu ieiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă
aceste persoaneăseăasigur ădeălaăbugetulădeăstat. 
--------- 
    Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 26ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
     (2)ă Pentruă persoaneleă careă beneficiaz ă deă indemniza iaă prev zut ă laă art.ă 2ă alin. 
(1),ărespectivălaăart.ă5ăşiăart.ă9ăalin.ă(4)ăşiă(5),ăcontribu iaădeăasigur riăsocialeădeă
s n tateă seă calculeaz ă prină aplicareaă coteiă prev zuteă deă legeă asupraă niveluluiă
indemniza ieiăacordate. 
--------- 
    Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 26ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrie 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    (3)ăPerioadaăînăcareăoăpersoan ăbeneficiaz ădeăindemniza iaăprev zut ălaăart.ă2ăalin.ă
(1),ărespectivălaăart.ă5ăşiăart.ă9ăalin.ă(4)ăşiă(5)ăsauăseăafl ăînăconcediulăf r ăplat ă
prev zută laă art.ă 6ă constituieă perioad ă asimilat ă stagiuluiă deă cotizareă înă vedereaă
stabiliriiă indemniza iiloră deă asigur riă socialeă deă s n tateă prev zuteă deă Ordonan aă deă
urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005, aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 
399/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
--------- 



    Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 26ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrie 2011. 
 
 
    (4)ăÎnăsitua iaăprev zut ălaăalin.ă(2),ălaăstabilireaăcuantumuluiăindemniza iilorădeă
asigur riă socialeă deă s n tateă seă iaă înă calculă valoareaă indemniza ieiă pentruă creştereaă
copilului. 
    (5) Abrogat. 
--------- 
    Alin. (5) al art. 21 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
introduce pct. 26^1 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
     ART. 22 
    (1)ăPerioadaăînăcareăoăpersoan ăbeneficiaz ădeădrepturileăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă
(1),respectiv la art. 5, art. 6,ăart.ă 9ăalin.ă(4)ăşiă(5)ă constituieăperioad ăasimilat ă
stagiuluiădeăcotizareăînăvedereaăstabiliriiădrepturilorădeăpensieăînăsistemulăpublicăşiăaă
drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privindăsistemulăasigur rilorăpentruăşomajăşiă
stimulareaăocup riiăfor eiădeămunc ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (2)ăPerioadaăconcediuluiăpentruăcreştereaăcopiluluiăprev zutălaăart.ă2ăalin.ă(1)ăşiă
art.ă6ăconstituieăvechimeăînămunc ăşiăînăserviciu,ăprecumăşiăînăspecialitate şiăseăareăînă
vedereălaăstabilireaădrepturilorăceăseăacord ăînăraportăcuăacestea. 
--------- 
    Art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădin 11ăoctombrieă2012,ăcareămodific ă pct.ă27ăală
art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011,ăpublicat ăînăMONITORULă
OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    ART. 23 
    (1)ăFondurileănecesareăpl iiădrepturilorăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ,ă
cheltuielileăadministrative,ăprecumăşiăceleădeătransmitereăaădrepturilorăseăasigur ădină
bugetulă deă stat,ă prină bugetulă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă
Persoanelor Vârstnice. 
    (2) Calcululă şiă plataă drepturiloră prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă
inclusivă aă contribu ieiă individualeă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă seă facă deă c treă
Agen iaăNa ional ăpentruăPresta iiăSociale,ăprinăagen iileăteritoriale. 
    (3)ă Drepturileă prev zute deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă seă achit ă lunară
beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin 
procur ,ă peă baz ă deă mandată poştală sau,ă dup ă caz,ă înă contă curentă personală oriă contă deă
card. 
    (4)ă Înă cazulă achit riiă drepturiloră prină mandată poştal,ă cheltuielileă pentruă
transmitereaă drepturiloră seă stabilescă înă condi iileă prev zuteă deă legeaă bugetar ă anual ă
pentru drepturile asigurate din bugetul de stat. 
---------- 
    Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 28 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă
2011. 
 
    (5)ăÎnăcazulăachit riiădrepturilorăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ăînăcontă
curent personală sauă înă contă deă card,ă agen iileă teritorialeă efectueaz ă plataă prină
unit ileăbancareăpeăbaz ădeăborderou,ăcuăplataăunuiăcomisionăbancar. 
    (6)ă Comisionulă bancară prev zută laă alin.ă (5)ă nuă poateă fiă maiă mareă deă 0,1%ă dină
drepturileă achitateă şiă vaă fiă stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între 
agen iileăteritorialeăşiăunit ileăbancare. 



    (7) Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor 
prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă seă suport ă dină bugetulă Ministeruluiă Muncii, 
Familiei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice,ădinăaceleaşiăfonduriădinăcareăseă
suport ăplataădrepturilor. 
    ART. 24 
    (1)ă Sumeleă reprezentândă drepturileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă
încasateănecuvenit,ăseărecupereaz ădeălaăbeneficiariiăacestora,ăînăcondi iileălegii,ăpeă
bazaă decizieiă emiseă deă directorulă executivă ală agen ieiă teritoriale,ă cuă respectareaă
termenuluiăgeneralădeăprescrip ie.ăSumeleăseăachit ădeăc treădebitor,ăînătermenădeă180ădeă
zileădeălaădataăcomunic riiădeciziei. 
    (2)ăÎnăsitua iaăînăcare,ăpeăperioadaăconcediuluiăpentruăcreştereaăcopilului,ăprev zută
laă art.ă 2ă alin.ă (1),ă (2)ă şiă (3),ă auă fostă realizateă venituriă pesteă nivelulă prev zută laă
art.ă 16ă alin.ă (3)ă lit.ă c),ă recuperareaă sumeloră încasateă necuvenită seă realizeaz  prin 
calcululă diferen eiă dintreă cuantumulă lunară ală indemniza ieiă pentruă creştereaă copiluluiă
încasate,ăstabilităînăcondi iileăart.ă2,ăşiănivelulălunarăalăstimulentuluiădeăinser ieălaă
care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-aădesf şurată
o activitate. 
    (3)ă Înă situa iaă înă careă sumeleă încasateă necuvenită cuă titluă deă indemniza iiă pentruă
creştereaăcopiluluiăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(2)ăşiă(3)ăauădreptăcauz ăculpaăpersoaneiă
care le-aă încasat,ă materializat ă prină folosireaă deă c treă aceasta,ă cuă inten ie,ă aă unoră
documenteădespreăcareăcunoşteaăc ăauăfostăeliberateăcuănerespectareaălegii,ădeclarareaădeă
c treă aceastaă aă unoră dateă neconformeă realit iiă sauă nedeclarareaă unoră informa ii,ă
prevederileăalin.ă(2)ănuăseăaplic . 
    (4) Pentruă drepturileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă sumeleă încasateă
necuvenită caă urmareă aă uneiă infrac iuniă s vârşiteă deă beneficiară seă recupereaz ă deă laă
acesta,ăînăcondi iileălegii. 
    (5)ă Deciziaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă constituieă titluă deă crean ă şiă devine titlu 
executoriuă laă dataă laă careă crean aă fiscal ă esteă scadent ă prină expirareaă termenuluiă deă
plat ă prev zută laă alin.ă (1).ă Deciziaă poateă fiă contestat ă conformă prevederiloră Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (6)ăSumeleăr maseănerecuperateădeăpeăurmaăbeneficiarilorădeceda iănuăseămaiăurm resc. 
---------- 
    Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 126 din 23 septembrie 
2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă700ădină24ăseptembrieă2014. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : 
    Art. II-IV din LEGEA nr. 126 din 23 septembrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALă
nr. 700 din 24 septembrieă2014ăprev d: 
    "Art. II 
    (1)ăDebiteleăconstituiteăsauăcareăurmeaz ăaăfiăconstituiteăînăsarcinaăpersoanelorăcuă
drepturiă deă indemniza ieă pentruă creştereaă copilului/stimulent/stimulentă deă inser ie,ă înă
baza Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 148/2005 privindă sus inereaă familieiă înă
vedereaăcreşteriiăcopilului,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 7/2007, 
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăsauăaăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă
111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ăseăscutescădeălaăplat . 
    (2) Sumele provenite din debitele recuperateăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2011ăşiă
pân ălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseărestituieăeşalonatăpeăoăperioad ădeă
5ăaniăcalendaristici,ăîncepândădeălaădataădeă1ăianuarieă2015,ăprinăpl iăanualeăegale. 
    (3)ăSumeleăceăurmeaz ăaăfiărestituiteăînăcondi iileăalin.ă(2)ănuăseăactualizeaz ăcuă
indiceleă deă infla ieă şiă nuă suntă purt toareă deă dobânzi,ă penalit iă sauă major riă deă
întârziere,ădup ăcaz. 
    (4)ă Proceduraă deă efectuareă aă pl iiă restituiriloră prev zuteă laă alin.ă (2)ă vaă fiă
stabilit ă prină ordină comună ală ministruluiă muncii,ă familiei,ă protec ieiă socialeă şiă
persoanelorăvârstniceăşiăalăministruluiăfinan elorăpublice. 
    (5)ă Contribu iaă deă asigur riă socialeă deă s n tateă aferent ă debiteloră scutiteă deă laă
plat /restituiteăpotrivităprevederilorăalin.ă(1)ănuăseărecalculeaz ăşiănuăseărecupereaz . 



    (6)ăDebiteleăconstituiteăînăsarcinaăpersoanelorăaleăc rorădrepturiăseăstabilescădup ă
dataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseărecupereaz ăpotrivităprevederilorăOrdonan ei 
deăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011, cu 
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă cuă modific rileă aduseă prină prezentaă
lege. 
    Art. III 
    (1) Debitele cu titlu deăindemniza ieăpentruăcreştereaăcopilului/stimulent/stimulentă
deăinser ieăacordateăînăbazaăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă148/2005,ăaprobat ăcuă
modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare, sau a Ordonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă111/2010,ăaprobat ăcuămodific riă
prin Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare, constituite din 
culpaă debitorului,ă materializat ă înă folosireaă cuă inten ieă deă c treă acestaă aă unoră
documenteădespreăcareăcunoşteaăc ăauăfostăeliberateăcuănerespectareaălegii,ădeclarareaădeă
c treă acestaă aă unoră dateă neconformeă realit iiă sauă nedeclarareaă unoră informa iiă nuă facă
obiectulăscutiriiălaăplat ,ăconformăprevederilorăart.ăII. 
    (2)ăDebiteleăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseărecupereaz ăintegralădeălaăpersoaneleăcareăauă
încasată necuvenită drepturile,ă inclusivă sumeleă reprezentândă contribu iiă deă asigur riă
socialeădeăs n tate. 
    Art. IV 
    (1)ă Înă vedereaă scutiriiă laă plat ă şi/sauă restituiriiă sumeloră recuperateă potrivită
prevederilorăart.ăII,ăpersoaneleăînăsarcinaăc roraăs-au stabilit debite se vor adresa cu 
cerereă scris ă agen iiloră jude eneă pentruă pl iă şiă inspec ieă social ,ă respectivă aă
municipiuluiăBucureşti,ăînso it ădeădeclara iaăpeăpropriaăr spundereăc ătoateădocumenteleă
prezentateă înă vedereaă stabiliriiă dreptuluiă deă indemniza ieă pentruă creştereaă copilului/ă
stimulent/stimulentădeăinser ieăacordateăînăbaza Ordonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă
148/2005,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 7/2007,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare,ăsauăaăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă111/2010,ăaprobat ă
cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă auă
fost solicitate organelor competente. 
    (2)ă Înă situa iaă înă careă cerereaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă nuă aă fostă înregistrat ă laă
agen iileăjude eneăpentruăpl iăşiăinspec ieăsocial ,ărespectivăaămunicipiuluiăBucureşti,ă
recuperarea debitelor se va efectua potrivit prevederilor Ordonan eiă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileă
şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă cuă modific rileă aduseă prină prezentaă lege,ă iară
sumele recuperate nu se restituie. 
    (3)ă Scutireaă laă plat  şi,ă dup ă caz,ă restituireaă sumeloră recuperateă seă facă înă bazaă
decizieiă directoruluiă executivă ală agen ieiă jude eneă pentruă pl iă şiă inspec ieă social ,ă
respectivăaămunicipiuluiăBucureşti,ăcareăseăemiteăînătermenădeă30ădeăzileălucr toareădeă
laădataăînregistr riiăcererii.ăDeciziaăseăcomunic ădebitoruluiăînătermenădeă15ăzileădeălaă
emiterea acesteia." 
 
    ART. 25 
    (1)ă Angajatorulă areă obliga iaă deă aă aprobaă concediulă pentruă creştereaă copiluluiă
prev zută laă art.ă 2ă alin.ă (1),ă precumă şiă concediulă f r ă plat ă prev zută la art. 6 alin. 
(1).ăPerioadaădeăacordareăseăstabileşteădeăcomunăacordăcuăangajatul. 
--------- 
    Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care 
introduce pct. 28^1 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    (2) Este interzis angajatoruluiă s ă dispun ă încetareaă raporturiloră deă munc ă sauă deă
serviciu în cazul: 
    a)ă salariatei/salariatuluiă careă seă afl ,ă dup ă caz,ă înă concediuă pentruă creştereaă
copiluluiă înă vârst ă deă pân ă laă ună ană sauă deă pân ă laă 2ă ani,ă respectivă 3ă ani,ă înă cazulă
copilului cu handicap; 
-------------- 



    Lit.ăa)ăaăalin.ă(2)ăalăart.ă25ăaăfostămodificat ădeăpct.ă4ăalăart. unic din LEGEA nr. 
132 din 27 iunie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă452ădină28ăiunieă2011. 
 
    b) salariatei/salariatuluiă careă seă afl ă înă plataă stimulentuluiă deă inser ieă prev zută
la art. 7. 
    (3)ăInterdic iaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăseăextinde,ăoăsingur ădat ,ăcuăpân ălaă6ăluniă
dup ărevenireaădefinitiv ăaăsalariatei/salariatuluiăînăunitate. 
    (4)ăPrevederileăalin.ă(2)ăşiă(3)ănuăseăaplic ăînăcazulăconcedieriiăpentruămotiveăceă
intervină caă urmareă aă reorganiz riiă judiciareă sauă aă falimentuluiă angajatorului,ă înă
condi iileălegii. 
    ART. 26 
     (1)ă Constituieă contraven ieă nerespectareaă prevederiloră art.ă 14ă alin.ă (2),ă art.ă 19ă
alin.ă(2),ăart.ă25ăşiăart.ă38ăalin.ă(3)ăşiăseăsanc ioneaz ăcuăamend ădeălaă1.000ăleiălaă
2.500 lei. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 29 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă
2011. 
 
    (2)ă Constatareaă contraven iiloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă aplicareaă amenziloră
corespunz toareăseăfacădeăc treăorganeleăcuăatribu iiădeăcontrolăaleăMinisteruluiăMuncii,ă
Familiei, Protec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice. 
------------- 
    Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 27 
iunie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă452ădină28ăiunieă2011. 
 
    (3) Înăbazaăcontroluluiăintern,ăAgen iaăNa ional ăpentruăPresta iiăSocialeăverific ,ă
prină sondaj,ă laă nivelulă agen iiloră teritorialeă corectitudineaă dateloră introduseă şiă
stabilireaă drepturiloră deă indemniza ieă lunar ă şiă stimulentă deă inser ie.ă Neregulileă
constatate seăsanc ioneaz ăînăcondi iileălegii. 
    (4) Abrogat. 
------------- 
    Alin. (4) al art. 26 a fost abrogat de art. 223 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 
2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă757ădină12ănoiembrieă2012. 
 
    ART. 27 
    Înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă dataă public riiă prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă
MinisterulăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstniceăvaăelaboraănormeă
metodologiceădeăaplicareăaăacesteia,ăcareăseăaprob ăprinăhot râreăaăGuvernului. 
-------------- 
    Art. 27 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă452ădină28ăiunieă2011. 
 
    ART. 28 
    Prezentaăordonan ădeăurgen ăintr ăîn vigoare la data de 1 ianuarie 2011. 
    ART. 29 
    (1)ă Prevederileă prezenteiă ordonan eă deă urgen ă suntă aplicabileă şiă tuturoră
categoriiloră deă personală careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă ministereleă şiă institu iileă
din sectorul de ap rare,ăordineăpublic ăşiăsiguran ăna ional . 
    (2)ă Înă situa iaă persoaneloră prev zuteă laă alin.ă (1),ă fondurileă necesareă pl iiă
drepturilorăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ăşiăcheltuielileăadministrativeăseă
asigur ădinăbugetulădeăstat,ăprinăbugeteleăministerelorăşiăinstitu iilorădinăsectorulădeă
ap rare,ăordineăpublic ăşiăsiguran ăna ional . 
    (3)ăPentruăperioadaăcâtăoăpersoan ădintreăceleăprev zuteălaăalin.ă(1)ăbeneficiaz ădeă
concediuăpentruăcreştereaăcopilului,ăstabilireaădrepturilorădeăpensieăşiăaăaltorădrepturiă
deă asigur riă sociale,ă acordateă potrivită legii,ă seă faceă potrivită prevederiloră Legii nr. 



263/2010 privindă sistemulă unitară deă pensiiă publice,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 
-------------- 
    Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 132 
din 27 iunie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă452ădină28ăiunieă2011. 
 
    (4)ăModalit ileădeădepunereăşiădeăsolu ionareăaăcererilor de acordare a drepturilor, 
înăsitua iaăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(1),ăseăstabilescăprinănormeăinterne,ăaprobateă
deăconduc toriiăautorit ilorăşiăinstitu iilorăpubliceăprev zuteălaăalin.ă(1). 
 
    ART. 30 
    (1) Persoanele careăauăn scutăsauă nascăpân ălaădataădeă31ădecembrieă2010ăinclusiv,ă
precumăşiăceleăcareăauăadoptatăsauăadopt ăcopilul,ăc roraăliăs-aăîncredin atăsauăliăseă
încredin eaz ăcopilulăînăvedereaăadop ieiăsauăcareăauăsauăvorăaveaăcopilulăînăplasament,ă
în plasamentă înă regimă deă urgen ,ă cuă excep iaă asistentuluiă maternală profesionist,ă oriă
careă auă fostă sauă urmeaz ă saă fieă numiteă tutoreă pân ă laă aceast ă dat ă beneficiaz ă deă
drepturile reglementate de Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 148/2005,ă aprobat ă cuă
modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 
     (2)ă Pentruă persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (1),ă indemniza iaă pentruă creştereaă
copiluluiă seă acord ă înă cuantumă de 85% din media veniturilor nete lunare realizate în 
ultimeleă 12ă luniă anterioareă naşteriiă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă anterioareă adop iei,ă
încredin riiă înă vedereaă adop iei,ă stabiliriiă m suriiă plasamentuluiă oriă aă plasamentuluiă
înăregimădeăurgen ăsauăaăinstituiriiătutelei,ădarănuămaiăpu inădeă1,2ăISRăşiănuămaiămultă
de 6,8 ISR. 
--------- 
    Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă din 11 octombrie 2012, care 
modific ă pct.ă 30ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    (3)ă Dispozi iileă alin.ă (2)ă seă aducă laă cunoştin aă beneficiariloră prină emitereaă uneiă
noiădeciziiădeăc treăagen iileăteritoriale. 
 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : 
    Aăseăvedeaăşiăprevederileăart.ăII,ăIVăşiăVădinăLEGEAănr.ă166ădină9ăoctombrieă2012, 
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012: 
    "Art. II 
    Modific rileăaduseăprinăprezentaălegeălaăart.ă1ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiă
nr. 148/2005 privindă sus inereaă familieiă înă vedereaă creşteriiă copilului,ă aprobat ă cuă
modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăşiălaăart.ă2ăalin.ă(2)ăşiă(3),ăart.ă7,ă9ăşiăart.ă30ăalin.ă(2)ădinăOrdonan aă
deă urgen ă aă Guvernului nr. 111/2010 privindă concediulă şiă indemniza iaă lunar ă pentruă
creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăseăaplic ăîncepândăcuădrepturileăluniiăoctombrie 2012, inclusiv 
pentruăpersoaneleăaleăc rorădrepturiăauăfostăstabiliteăpân ălaăaceast ădat . 
    Art. IV 
    (1)ăÎnăsitua iaăînăcareădrepturileăreglementateădeăLegea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 111/2010 privindă concediulă şiă indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă
copiilor,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ă şiă deă Legea nr. 277/2010 privindă aloca iaă pentruă sus inereaă familiei,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă auă încetată caă urmareă aă neachit riiă impoziteloră
şiătaxelorălocale,ăacesteaăpotăfiăsolicitateădinănou,ăprinădepunereaăuneiănoiăcereriăşi,ă
respectiv,ă acteă doveditoareă laă primarulă localit iiă deă domiciliuă oriă reşedin ă sau,ă înă
cazul drepturilor reglementate de Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernului nr. 111/2010, 
aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă



ulterioare,ă laă agen iileă pentruă pl iă şiă inspec ieă social ă jude ene,ă respectivă aă
municipiuluiăBucureşti. 
    (2) În situa iaă drepturiloră reglementateă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare,ădreptulăseăacord ădeălaădataălaăcareăaăfostădepus ăcerereaăşiăpotăfiăluateăînă
considerare documentele existente. 
    Art. V 
    (1)ăPersoaneleăcareălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăafl ăînăceleă4ă
luniă deă concediuă f r ă plat ă pentruă creştereaă copilului,ă astfelă cum au fost acordate în 
baza art.ă 10ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 111/2010 privindă concediulă şiă
indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă copiilor,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legea nr. 
132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă anterioră modific riloră aduseă prină
prezenta lege, sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de 
un an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru 
creştereaăcopiluluiăşiăindemniza iaăaferent ,ădeălaădataădepuneriiăcererii. 
    (2)ă Angajatoriiă auă obliga iaă deă aă aprobaă concediulă pentruă creştereaă copilului,ă înă
condi iileă art.ă 25ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernului nr. 111/2010,ă aprobat ă cuă
modific riă prină Legea nr. 132/2011,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă cază
contrar fiindu-leăaplicabileăsanc iunileăprev zuteălaăart.ă26ădinăOrdonan aădeăurgen ăaă
Guvernului nr. 111/2010,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 132/2011,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare." 
 
    ART. 31 
    (1) Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre 
p rin iiăfireştiăsauăpersoaneleăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(2)ăbeneficiaz ădeăunăconcediuă
pentruăîngrijireaăcopiluluiăpân ălaăvârstaădeă7ăani,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăînăcontinuareaăconcediuluiăprev zutălaăart.ă2ăalin.ă(1)ălit.ăa); 
    b) oricând pân ălaăîmplinireaădeăc treăcopilăaăvârsteiădeă7ăani,ăpentruă persoaneleă
careăauăbeneficiatădeăconcediulăpentruăcreştereaăcopiluluiăînăbazaăactelorănormativeăcareă
auăreglementatăacestădreptălaădataănaşteriiăcopilului; 
    c) oricând, începând cu împlinirea de c treă copilă aă vârsteiă deă 3ă ani,ă pentruă
persoaneleăcareănuăseăîncadreaz ăînăcondi iileăprev zuteălaălit.ăa)ăşiăb),ădarăcareăînă
ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse 
impozitului sau au realizat perioade asimilateădefiniteălaăart.ă2ăalin.ă(1),ă(5)ăşiă(6). 
    (2)ăPeăperioadaăconcediuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăacord ăoăindemniza ieălunar ălaă
nivelul de 0,9 ISR. 
 
    (3)ăConcediulăpentruăcreştereaăcopilului,ăprev zutălaăalin.ă(1),ăseăacord ăpeăbaz ădeă
cerereădeăc treăangajatorulălaăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăpersoanaăîndrept it . 
    (4)ă Înă situa iaă persoaneloră îndrept iteă careă realizeaz ă venituriă profesionaleă dină
activit iăindependenteăsauăagricoleăşiăcareănuălucreaz ăînăbazaăunuiăcontractăindividuală
deămunc ,ăconcediulăreprezint ăîntrerupereaăactivit iiăînăperioadaădeăpân ălaăîmplinireaă
deăc treăcopilulăcuăhandicapăaăvârsteiădeă7ăani. 
    (5)ăPeăperioadaăînăcareăoăpersoan ăbeneficiaz ădeădrepturileăprev zute la alin. (1) 
şiă(2)ăseăaplic ăcorespunz torăprevederileăart.ă21ăşiă22. 
    (6)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă şiă b),ă condi iileă deă acordareă aă
concediuluiă pentruă îngrijireaă copiluluiă seă consider ă îndepliniteă indiferentă careă dintreă
p rin iiăfireştiăsauăpersoaneleăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(2)ăaăbeneficiatădeăconcediulă
pentruăcreştereaăcopilului. 
--------- 
    Art. 31 a fost introdus de pct. 31 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    ART. 32 
    (1)ăOricareădintreăp rin iiăfireştiăsauăpersoaneleăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(2)ăcareă
auă înă între inereă ună copilă cuă dizabilitateă beneficiaz ,ă dup ă caz,ă deă urm toareleă
drepturi: 



     a)ăprogramădeă lucruăredusălaă4ăoreăpentruăunulădintreăp rin iăsauăpentruăpersoanaă
aflat ăînăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(2)ăcareăseăocup ăefectivădeă
îngrijireaăcopiluluiăcuădizabilitateă(grav ăsauăaccentuat ),ăpân ălaăîmplinireaădeăc tre 
acestaăaăvârsteiădeă18ăani,ălaăsolicitareaăp rintelui,ăînăcondi iileăprev zuteădeă Legea 
nr. 53/2003 - Codulămuncii,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
--------- 
    Lit. a) a alin. (1) al art. 32 a fostămodificat ădeăpct.ă25ăalăart. I din LEGEA nr. 
166 din 9 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ă
careămodific ăpct.ă31ăalăart.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    b)ă concediiă medicale,ă acordateă înă condi iileă legii,ă pentruă îngrijireaă copiluluiă cuă
dizabilitateă careă necesit ă internare,ă tratamentă ambulatoriuă sauă laă domiciliu pentru 
afec iuniă intercurente,ă precumă şiă pentruă recuperare/reabilitare,ă pân ă laă împlinireaă deă
c treăcopilăaăvârsteiădeă18ăani; 
    c)ăsprijinălunarăînăcuantumădeă0,9ăISR,ăacordatăpersoaneiăcuădizabilitateăgrav ăsauă
accentuat ă careă nuă realizeaz ă alteă venituriă înă afaraă beneficiiloră deă asisten ă social ă
destinateăpersoanelorăcuădizabilit i,ăpân ălaăîmplinireaădeăc treăcopilăaăvârsteiădeă3ă
ani,ărespectivădeă0,6ăISRăpentruăcopilulăcuăvârstaăcuprins ăîntreă3ăşiă7ăani; 
    d) sprijin lunară înă cuantumă deă 0,6ă ISR,ă acordată persoaneiă careă nuă îndeplineşteă
condi iileă prev zuteă deă legeă pentruă acordareaă concediuluiă pentruă creştereaă copiluluiă şiă
indemniza ieiă lunareă aferente,ă pân ă laă împlinireaă deă c treă copilă aă vârsteiă deă 3ă ani,ă
respectiv de 0,3ăISRăpentruăcopilulăcuăvârstaăcuprins ăîntreă3ăşiă7ăani. 
    (2)ăPersoanaăcuădizabilitateăgrav ăsauăaccentuat ăcareăareăînăîntre inereăunăcopilăşiă
careă nuă îndeplineşteă condi iileă prev zuteă deă legeă pentruă acordareaă concediuluiă pentruă
creştereaă copiluluiă şiă indemniza ieiă lunareă aferenteă beneficiaz ă deă sprijină lunară înă
cuantumădeă0,9ăISRăpân ălaăîmplinireaădeăc treăcopilăaăvârsteiădeă2ăani,ărespectivădeă0,3ă
ISRăpentruăcopilulăcuăvârstaăcuprins ăîntreă2ăşiă7ăani. 
 
    (3) Persoanele prev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăc)ăcareărealizeaz ăvenituriădup ăacordareaă
sprijinuluiă lunară auă obliga iaă deă aă comunicaă acestă faptă agen ieiă teritorialeă şiă
beneficiaz ,ădinăoficiu,ădeădrepturileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăd). 
    (4) Persoanele care au în plasamentă sauă tutel ă ună copilă cuă dizabilitate,ă inclusivă
asistentulămaternal,ăauădreptulălaăoăaloca ieălunar ădeăplasament,ăacordat ăînăcondi iileă
Legii nr. 272/2004 privindăprotec iaăşiăpromovareaădrepturilorăcopilului,ăcuămodific rileă
ulterioare, în cuantum majorat cu 50%. 
----------- 
    Art. 32 a fost introdus de pct. 31 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    ART. 33 
     (1)ă Deă drepturileă prev zuteă laă art.ă 31ă şiă 32ă nuă poateă beneficiaă p rinteleă sauă
persoanaă aflat ă înă unaă dintreă situa iileă prev zuteă laă art.ă 8ă alin.ă (2)ă care,ă pentruă
acelaşiă copil,ă areă înă acelaşiă timpă şiă calitateaă deă asistentă personală oriă careă primeşteă
indemniza iaă acordat ă înă condi iileă art.ă 42ă alin.ă (4)ă şiă (5)ă dină Legeaă nr.ă 448/2006 
privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră persoaneloră cuă handicap,ă republicat ,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
--------- 
    Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 31ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    (1^1)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă persoaneleă singureă careă auă înă
între inereă ună copilă cuă dizabilitateă grav  şiă careă potă beneficiaă cumulată şiă deă
indemniza iaă acordat ă înă condi iileă art.ă 42ă alin.ă (4)ă şiă (5)ă dină Legeaă nr.ă 448/2006, 
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 



--------- 
    Alin. (1^1) al art. 33 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 31ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr. 124 din 27 decembrie 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
     (2)ă Drepturileă prev zuteă laă art.ă 31ă alin.ă (2),ă art.ă 32ă alin.ă (1)ă lit.ă c)ă şiă d),ă
alin.ă (2)ă şiă (3)ă seă acord ă pentruă fiecareă dintreă copiiiă afla iă înă între inereaă
persoanelor. 
--------- 
    Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 
octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 699ă dină 11ă octombrieă 2012,ă careă
modific ă pct.ă 31ă ală art.ă IVă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    (3)ăIndemniza iaăprev zut ălaăart.ă31ăalin.ă(2),ăprecumăşiăceaăprev zut ălaăart.ă32ă
alin.ă(1)ălit.ăd)ăşiă alin.ă(2)ăseăcumuleaz ăcuădrepturileădeăconcediuăşiăindemniza ie,ă
respectivă deă stimulent,ă prev zuteă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 148/2005, 
aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăsau,ădup ăcaz,ădeăprezentaăordonan ădeăurgen . 
----------- 
    Art. 33 a fost introdus de pct. 31 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    ART. 34 
    (1)ă Drepturileă prev zuteă laă art.ă 31ă şiă 32ă seă acord ă cuă respectareaă condi iiloră
prev zuteălaăart.ă12.ă(2)ăDrepturileăprev zuteălaăart.ă31ăşiă32,ăcuăexcep iaăprev zut ălaă
art.ă32ăalin.ă(3),ăseăacord ăpeăbaz ădeăcerereăşiădocumenteădoveditoare,ăprevederileăart.ă
13ăalin.ă(1)ăşiăart.ă14ăaplicându-seăcorespunz tor. 
    (3)ăStabilireaăşiăplataădrepturilorăprev zuteălaăart.ă31ăşiă32ăseăfacăcuărespectareaă
prevederilor art. 19, 20, art. 23 alin. (3)-(7)ăşiăart.ă24. 
----------- 
    Art. 34 a fost introdus de pct. 31 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    ART. 35 
    (1)ăDrepturileăprev zuteălaăart.ă31ăşiăart.ă32ăalin.ă(1)ălit.ăc)ăşiăd)ăşiăalin.ă(2)ă
seăacord ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăpentruăsitua iaăprev zut ălaăart.ă31ăalin.ă(1)ălit.ăa),ăîncepândăcuăziuaăurm toareă
celeiă înă careă înceteaz ,ă conformă legii,ă concediul şiă indemniza iaă pentruă creştereaă
copiluluiăacordateăanterior,ădac ăcerereaăesteădepus ăînătermenădeă60ădeăzileădeălaăaceaă
dat ; 
    b)ăpentruăsitua iaăprev zut ălaăart.ă31ăalin.ă(1)ălit.ăb)ăşiăc),ădeălaădataădepuneriiă
cererii; 
    c)ă pentruă situa iaă prev zut ă laă art.ă 32ă alin.ă (1)ă lit.ă c)ă şiă d),ă începândă cuă lunaă
urm toareăceleiăînăcareăaăfostăeliberatăcertificatulădeăîncadrareăaăcopiluluiăînăgradădeă
dizabilitate,ădac ăcerereaăesteădepus ăînătermenădeă60ădeăzileădeălaăaceast ădat ; 
    d)ăpentruăsitua iaăprev zut ălaăart.ă32ăalin.ă(2),ăîncepândăcuălunaăurm toareăceleiă
în care s-aă n scută copilul,ă dac ă încadrareaă înă gradă deă dizabilitateă aă persoaneiă
îndrept iteăaăfostăefectuat ăînainteaăacesteiădate,ărespectivăîncepândăcuălunaăurm toareă
celei în care a fost eliberatăcertificatulădeăîncadrareăaăpersoaneiăîndrept iteăînăgradă
deă dizabilitate,ă dac ă cerereaă esteă depus ă înă termenă deă 60ă deă zileă deă laă dateleă
men ionate; 
    e)ă pentruă celelalteă situa ii,ă inclusivă pentruă cazulă înă careă cerereaă aă fostă depus ă
peste termeneleă prev zuteă laă lit.ă a)-d),ă deă laă dataă depuneriiă cereriiă sau,ă dup ă caz,ă
începândăcuălunaăurm toareădepuneriiăcererii. 



    (2)ăPentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(2),ătermeneleăstabiliteălaăalin.ă(1)ă
seă aplic ă inândă contă deă dataă adop iei,ă aă instituirii tutelei, plasamentului sau 
încredin rii. 
----------- 
    Art. 35 a fost introdus de pct. 31 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    ART. 36 
    (1)ăDrepturileăprev zuteălaăart.ă31ăşiăart.ă32ăalin.ă(1)ălit.ăc)ăşiăd)ăşiăalin.ă(2)ă
înceteaz ăînăurm toareleăsitua ii: 
    a)ănuămaiăsuntăîndepliniteăcondi iileăprev zuteălaăart.ă12; 
    b) copilul a împlinit vârsta de 7 ani; 
    c) copilulăsau,ădup ăcaz,ăpersoanaăîndrept it ănuămaiăesteăîncadrat/încadrat ăîntr-
un grad de dizabilitate; 
    d)ă persoaneleă realizeaz ă alteă venituriă înă afaraă beneficiiloră deă asisten ă social ă
destinateă persoaneloră cuă dizabilit i,ă cază înă careă seă aplic ă prevederile art. 32 alin. 
(3); 
    e) a avut loc decesul copilului; 
     f)ăbeneficiarulăseăafl ăînăsitua iaăprev zut ălaăart.ă38ăalin.ă(9). 
--------- 
    Lit.ăf)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă36ăaăfostămodificat ădeăpct.ă28ăalăart. I din LEGEA nr. 
166 din 9 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ă
careămodific ăpct.ă31ăalăart.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938 din 30 decembrie 2011. 
 
    (2)ăDrepturileăprev zuteălaăart.ă31ăşiăart.ă32ăalin.ă(1)ălit.ăc)ăşiăd)ăşiăalin.ă(2)ă
înceteaz ă începândă cuă ziuaă sau,ă dup ă caz,ă cuă lunaă urm toareă celeiă înă careă seă
înregistreaz ăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1). 
----------- 
    Art. 36 a fost introdus de pct. 31 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
    ART. 37 
    (1)ăDrepturileăprev zuteălaăart.ă31ăşiăart.ă32ăalin.ă(1)ălit.ăc)ăşiăd)ăşiăalin.ă(2)ă
seăsuspend ăîncepândăcuăziuaăsau,ădup ăcaz,ăcuălunaăurm toareăceleiăînăcareăseăproduceă
unaădinăurm toareleăsitua ii: 
    a)ăpersoanaăîndrept it ăesteădec zut ădinădrepturileăp rinteşti; 
    b) persoana îndrept it ăesteăîndep rtat ,ăconformălegii,ădeălaăexercitareaătutelei; 
    c)ăpersoanaăîndrept it ănuămaiăîndeplineşteăcondi iileăprev zuteădeălegeăînăvedereaă
încredin riiăcopiluluiăspreăadop ie; 
    d)ăpersoanaăîndrept it ănuămaiăîndeplineşteăcondi iileăprev zuteădeălegeăînăvedereaă
men ineriiăm suriiădeăplasament; 
    e)ă persoanaă îndrept it ă execut ă oă pedeaps ă privativ ă deă libertateă sauă seă afl ă înă
arestăpreventivăoăperioad ămaiămareădeă30ădeăzile; 
    f) copilul este abandonat ori este internat într-o institu ieădeăocrotireăpublic ăsauă
privat ; 
    g)ăpersoanaăîndrept it ăaădecedat; 
    h) copilul nu mai este încadrat într-unăgradădeădizabilitateăsau,ădup ăcaz,ăpersoanaă
îndrept it ăesteăîncadrat ăînăaltăgradădeădizabilitate; 
    i) timp de 3 luni consecutiveăseăînregistreaz ămandateăpoştaleăreturnate; 
     j)ăbeneficiarulăseăafl ăînăsitua iaăprev zut ălaăart.ă38ăalin.ă(6). 
--------- 
    Lit.ăj)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă37ăaăfostămodificat ădeăpct.ă29ăalăart. I din LEGEA nr. 
166 din 9 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ă
careămodific ăpct.ă31ăalăart.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrie 2011. 
 



    (2)ăDrepturileăprev zuteălaăart.ă31ăseăsuspend ăîncepândăcuăziuaăurm toareăceleiăînă
careăpersoanaăîndrept it ărealizeaz ăvenituriăsupuseăimpozitului. 
    (3)ăDrepturileăprev zuteălaăart.ă31ănuăseăsuspend ăînăsitua iileăprev zuteălaăart. 16 
alin. (3). 
    (4)ă Reluareaă acord riiă drepturiloră prev zuteă laă art.ă 31,ă suspendateă înă situa iileă
prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă (2),ă seă faceă laă cerere,ă prevederileă art.ă 18ă aplicându-se 
corespunz tor. 
    (5)ă Reluareaă acord riiă drepturiloră prev zuteă laă art.ă 32,ă suspendateă înă situa iileă
prev zuteă laă alin.ă (1),ă seă faceă laă cerere,ă începândă cuă ziuaă sau,ă dup ă caz,ă cuă lunaă
urm toareăceleiăînăcareăseădepuneăcererea. 
    (6)ă Reluareaă pl iiă drepturiloră suspendateă înă condi iileă alin.ă (1)ă lit.ă i)ă seă faceă
începând cu lunaă urm toareă efectu riiă verific riiă cauzelor,ă inclusivă pentruă perioadaă deă
suspendare,ă dac ă situa iaă constatat ă nuă conduceă laă încetareaă sauă laă modificareaă
dreptului. 
    (7)ăÎnăsitua iileădeăsuspendareăaădrepturilorăprev zuteălaăart.ă31ăşiă32,ăacesteaăpotă
fiă solicitateă şiă deă c treă oă alt ă persoan ă îndrept it ,ă dac ă îndeplineşteă cerin eleă
prev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen . 
    (8)ăDrepturileăprev zuteălaăart.ă31,ăart.ă32ăalin.ă(1)ălit.ăc)ăşiăd)ăşiăalin.ă(2)ăseă
cuvinăşiăseăacord ănouluiăbeneficiarăcuărespectarea prevederilor art. 35. 
----------- 
    Art. 37 a fost introdus de pct. 31 al art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011. 
 
     ART. 38 
    (1)ăVerificareaăîndepliniriiăobliga ieiăprev zuteălaăart.ă12ăalin.ă(2)ăseărealizeaz ă
anual,ă pân ă laă dataă deă 31ă ianuarieă aă fiec ruiă an,ă pentruă obliga iileă deă plat ă c treă
bugetul local aferente anului anterior. 
    (2) Pentru verificarea îndeplinirii obliga ieiă înă condi iileă alin.ă (1),ă agen iileă
teritorialeă transmită prim riilor,ă pân ă laă dataă deă 15ă ianuarieă aă fiec ruiă an,ă tabelulă
centralizatoră cuprinzândă beneficiariiă drepturiloră prev zuteă laă art.ă 2,ă art.ă 7,ă art.ă 31ă
alin.ă(1)ăşiă(2)ăşiăart.ă32ăalin.ă(1) lit.ăc)ăşiăd)ăexisten iăînăplat ălaăaceast ădat ăşiă
aleăc rorădrepturiăsuntăstabiliteădeăcelăpu ină6ăluni. 
    (3)ă Peă bazaă tabeluluiă centralizatoră prev zută laă alin.ă (2)ă primariiă verific ă dac ă
persoaneleă auă achitată pentruă anulă anterioră obliga iileă deă plat  c treă bugetulă locală şiă
întocmescă situa iaă centralizatoareă cuă persoaneleă careă nuă auă respectată aceast ă condi ie,ă
peăcareăoătransmităagen iilorăteritorialeăpân ălaădataădeă31ăianuarieăaăfiec ruiăan. 
    (4)ă Pentruă beneficiariiă prev zu iă laă alin.ă (2)ă careă nuă şi-auă achitată impoziteleă şiă
taxeleă localeă pân ă laă dataă prev zut ă laă alin.ă (3),ă serviciulă deă specialitateă ală
primaruluiăareăobliga iaăs ăcomuniceăacestoraăsumaădeăplat ,ăiarăînăcazulăînăcareăprină
hot râreă aă autorit iiă administra ieiă publiceă localeă s-a stabilită eşalonarea,ă reducereaă
sauă scutireaă obliga iiloră legaleă deă plat ,ă seă vaă comunicaă şiă termenulă scadentă pentruă
acestea. 
    (5)ă Laă dataă deă 31ă martieă primariiă verific ă dac ă persoaneleă beneficiareă aleă
drepturiloră prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă cuprinseă înă situa iaă
centralizatoareă prev zut ă laă alin.ă (3)ă şi-auă achitată impoziteleă şiă taxeleă localeă şiă
transmită agen iiloră jude eneă oă nou ă situa ieă centralizatoareă actualizat ă cuă persoaneleă
careănuăşi-auăîndeplinităaceast ăobliga ie,ăpân ălaădataădeă5ăaprilie. 
    (6)ăNeachitareaăobliga iilorălegaleăfa ădeăbugeteleălocaleăînătermenulăprev zutălaă
alin.ă (5)ă conduceă laă suspendareaă peă oă perioad ă deă 5ă luniă aă drepturiloră prev zuteă deă
prezentaăordonan ădeăurgen ăîncepândăcuădrepturileăaferenteăluniiăaprilie. 
    (7)ă Achitareaă obliga iiloră legaleă fa ă deă bugetulă locală înă perioadaă prev zut ă laă
alin.ă(6)ăatrageăreluareaăpl iiădrepturilor,ăîncepândăcuălunaăurm toareăceleiăînăcareăs-
aăachitatăobliga ia,ăinclusivăpentruădrepturileăcuveniteăînăperioadaăsuspend rii. 
    (8)ă Înă vedereaă aplic riiă prevederiloră alin.ă (7),ă beneficiariiă drepturiloră transmită
agen ieiăteritorialeăcopiaăactuluiăeliberatădeăautoritateaăadministra ieiăpubliceălocaleă
prinăcareăseăfaceădovadaăachit riiăobliga iilorădeăplat ăc treăbugetulălocal. 



    (9)ăÎnăsitua iaăînăcare,ăpân ălaăsfârşitulăperioadeiăprev zuteălaăalin.ă(6),ănuăsuntă
achitateăobliga iileăfa ădeăbugetulălocal,ădrepturileăprev zuteălaăart.ă2,ăart.ă7,ăart.ă
31ăalin.ă(1)ăşiă(2)ăşiăart.ă32ăalin.ă(1)ălit.ăc)ăşiăd)ăînceteaz . 
    (10) În situa iaă înă careă înă perioadaă deă suspendareă prev zut ă laă alin.ă (6)ă dreptulă
înceteaz ,ă iară persoanaă îndrept it ă aduceă înă aceast ă perioad ă dovadaă prină careă seă
confirm ăplataăobliga iilorăfa ădeăbugetulălocal,ăplataădrepturilorăseăfaceănumaiăpentruă
perioada cuprins ă întreă dataă suspend riiă drepturiloră şiă dataă încet riiă acord riiă
acestora. 
    (11)ă Suspendarea,ă reluareaă şiă încetareaă drepturiloră seă facă prină decizieă aă
directoruluiăexecutivăalăagen ieiăteritoriale. 
--------- 
    Art. 38 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ăcareămodific ă pct.ă31ăală
art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULă
OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
 
    ART. 39 
    (1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă şiă aleă art.ă 125ă dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 92/2003 privind 
Codulă deă procedur ă fiscal ,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
autorit ileă administra ieiă publiceă localeă potă aprobaă scutiri,ă reduceri,ă eşalon riă sauă
amân riălaăobliga iileădeăplat ăfa ădeăbugeteleălocale,ăpentruăbeneficiariiădrepturiloră
prev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen . 
    (2)ăÎnăsitua iaăînăcareăauăfostăaprobateăeşalon riăsauăamân riălaăplataăobliga iiloră
fa ădeăbugeteleălocale,ăsitua iaăcentralizatoareăprev zut ălaăart.ă38ăalin.ă(3)ăşiă(5)ă
vaă cuprindeă numaiă persoaneleă careă pân ă laă termeneleă reglementateă nuă şi-au achitat 
obliga iile,ăinclusivăînăcondi iileăalin.ă(1). 
--------- 
    Art. 39 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, 
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ăcareăintroduceăpct.ă32ăală
art.ăIVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă124ădină27ădecembrieă2011,ăpublicat ăînăMONITORULă
OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. 
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