ORDONANŢ ăDEăURGENŢ ănr.ă148ădină3ănoiembrieă2005ă(*actualizat *)
privindăsus inereaăfamilieiăînăvedereaăcreşteriiăcopilului
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 14 noiembrie 2005
Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2006

Forma actualizata valabila la data de : 20 mai 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 14 octombrie 2012 pana la data selectata
---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 20 mai 2015 este realizata
de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic"
S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre:
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Con inutulă acestuiă actă apar ineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă Electronică
S.A. Piatra-Neam ă şiă nuă esteă ună documentă cuă caracteră oficial,ă fiindă destinată pentruă
informarea utilizatorilor.
In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de guvernare, cu privire la
imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara
consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul
asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natura contributiva sau nu au
legatura cu riscurile sociale asigurate,
din necesitatea imbunatatirii echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea
acesteia in vederea cresterii copilului, in scopul stimularii cresterii natalitatii si
diminuarii fenomenului de abandon al copiilor,
pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun
modificari, pentru anul 2006, in structura bugetului asigurarilor sociale de stat si in
aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea in bugetele anului 2006 a sumelor
necesare,
avand in vedere ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor
sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura
directa cu drepturile de pensie a fost inclusa in aprilie 2004 in Planul de actiune PAL, ca
una dintre actiunile prevazute pentru realizarea conditionalitatilor pentru "PAL 2",
corespunzator obiectivului specific "Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului
de pensii", elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,
tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin utilizarea de proceduri
de legiferare pe calea ordonantei de urgenta a Guvernului, ar conduce la grevarea in
continuare a bugetului asigurarilor sociale de stat, in detrimentul pensiilor, afectand
astfel interesele persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc
social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea
respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate in Programul de
guvernare 2005-2008 si in documentele de pozitie intocmite in urma negocierilor de aderare
la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare
necesare aplicarii acestui act normativ,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 1
(1)ă Pentruă copiiiă n scu i,ă adopta i,ă încredin a iă înă vedereaă adop iei,ă lua iă înă
plasament,ă înă plasamentă înă regimă deă urgen ă sauă tutel pân ă laă dataă deă 31ă decembrieă 2010,ă
persoaneleă care,ă înă ultimulă ană anterioră dateiă naşteriiă copiluluiă oriă produceriiă
evenimenteloră men ionate,ă auă realizată timpă deă 12ă luniă venituriă profesionaleă supuseă
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă beneficiaz ă deă concediuă pentruă creştereaă copiluluiă
înăvârst ădeăpân ălaă2ăaniăsau,ăînăcazulăcopiluluiăcuăhandicap,ădeăpân ălaă3ăani,ăprecumăşiă

de o indemniza ieă lunar ă reprezentândă 85%ă dină mediaă venituriloră realizateă înă ultimeleă 12ă
luni.ă Începândă cuă lunaă ianuarieă 2012,ă cuantumulă minim,ă precumă şiă cuantumulă maximă aleă
indemniza ieiălunareăseăraporteaz ălaăindicatorulăsocialădeăreferin ,ădenumităînăcontinuare
ISR,ăşiănuăpoateăfiămaiămicădeă1,2ăISRăşiăniciămaiămareădeă6,8ăISR.
------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9
octombrie 2012,ă publicat ă înăMONITORULă OFICIALănr.ă 699ă dină11ăoctombrieă 2012,ă careă modific ă
pct. 1 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011,ă publicat ă înă
MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
(2) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in
care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit
legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in
conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile
prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de
asigurare sociala;
g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2
ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si
perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul,
organizate in conditiile legii;
j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor
guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa
angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare, potrivit legii;
l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale
invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma,
in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii.
m)ă urmeaz ă cursurileă deă ziă aleă înv
mântuluiă preuniversitară şiă universitar,ă organizată
potrivită legii,ă frecventateă f r ă întrerupere.ă Suntă exceptateă deă laă aceast ă obliga ieă
persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale.
-------------Litera m) a alin. (2) al art.ă1ăaăfostăintrodus ădeăarticolulăunicădinăLEGEAănr.ă240ădină
10 iunie 2009,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă403ădină15 iunie 2009.
n)ă urmeaz ă cursuriă cuă frecven ă deă masterată înă ar ă sauă într-un alt stat membru al
Uniunii
Europene,
într-ună domeniuă recunoscută deă Ministerulă Educa iei,ă Cercet rii,ă
TineretuluiăşiăSportului,ăşiăcelăpu ină unulădintreăp rin iiăcopiluluiăareăcet enieă român .ă
Nuă beneficiaz ă deă indemniza ieă deă creştereă aă copiluluiă cursan iiă careă oă primescă dină parteaă
altui stat membru al Uniunii Europene.
-------------Litera n) a alin. (2) al art.ă1ăaăfostăintrodus ădeăarticolul unic din LEGEA nr. 117 din
24 iunie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă432ădină28ăiunieă2010.
-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii
nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege: venituri din salarii,
venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt
definite de aceasta lege.
-------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Conform art. II din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă
nr.ă699ădină11ăoctombrieă2012,ămodific rileăaduseăprinăprezentaălegeălaăart.ă1ădinăOrdonan aă

deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 148/2005 privindă sus inereaă familieiă înă vedereaă creşterii
copilului,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăşiălaăart.ă2ăalin.ă(2)ăşiă(3),ăart.ă7,ă9ăşiă art. 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 rileă ulterioare,ă seă aplic ă începând cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv
pentruăpersoaneleăaleăc rorădrepturiăauăfostăstabiliteăpân ălaăaceast ădat .
ART. 2
Cuantumulă indemniza ieiă prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (1)ă seă majoreaz ă cuă 1,2ă ISRă pentruă
fiecareă copilă n scută dintr-o sarcin ă gemelar ,ă deă triple iă sauă multiple i,ă începândă cuă ală
doilea copil provenit dintr-oăastfelădeănaştere.
------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă
decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
ART. 3
(1)ă Persoaneleă careă suntă îndrept iteă s ă beneficiezeă deă indemniza iaă pentruă creştereaă
copilului,ă reglementat ă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă şiă realizeaz ă venituriă
profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă beneficiaz ă deă ună stimulentă ală c ruiă cuantumă seă
raporteaz ălaăISRăşiăseăstabileşteălaă0,2ăISR.
-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
(2) Abrogat.
------------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN
124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.

ă nr.ă

(3) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului si
solicita dreptul la stimulent, plata acestei indemnizatii se suspenda.
(4) Abrogat.
-----------Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă
124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
ART. 4
Abrogat.
----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă
decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
ART. 5
(1) De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta
beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.
(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul,
careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori
in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si
persoana care a fost numita tutore.
---------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la
art. 1, respectiv la art. 2, se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare
datei la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea, s-a instituit
plasamentul sau tutela.
---------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.

(4) În cazul în care intervine decesulă p rinteluiă careă îndeplineaă condi iileă pentruă aă
beneficiaădeădrepturileăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ,ăp rinteleăsupravie uitoră
areădreptulăs ăbeneficieze,ălaăcerere,ădeăacestea,ădup ăcumăurmeaz :
a)ă deă drepturileă p rinteluiă decedat,ă înă situa iaă înă careă nuă îndeplineşteă condi iileă
prev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ;
b)ă deă drepturileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă dac ă îndeplineşteă
condi iileădeăacordare.
------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
ART. 6
(1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, precum si
stimulentul prevazut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa
caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art.
5 alin. (2), dupa data de 1 ianuarie 2006.
---------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(2) Se ia in calcul la stabilirea celor 3 nasteri si nasterea survenita pana la data de
31 decembrie 2005 inclusiv, in situatia in care solicitantii drepturilor prevazute de
prezenta ordonanta de urgenta indeplinesc conditiile de acordare a acestora dupa data de 1
ianuarie 2006.
---------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(3) Durata de acordare a concediului prevazut la art. 1 se prelungeste corespunzator, in
cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept, in conditiile
prevazute la alin. (1) si (2).
(4) In cazurile prevazute la alin. (3) se acorda o singura indemnizatie, in cuantumul
prevazut de prezenta ordonanta de urgenta*).
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Prin DECIZIAăCUR IIăCONSTITU IONALEă nr.ă495ădină10ăaprilieă2012, publicat ăînăMONITORULă
OFICIAL nr. 411 din 20 iunie 2012, s-aă admisă excep iaă deă neconstitu ionalitateă aă
dispozi iiloră art.ă 6ă alin.ă (4)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 148/2005 privind
sus inereaă familieiă înă vedereaă creşterii copilului, constatându-seă c ă acesteaă suntă
neconstitu ionale.
Conformăart.ă147ăalin.ă(1)ădinăCONSTITU IAăROMÂNIEIărepublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă
767ădină31ăoctombrieă2003ădispozi iileădinălegileăşiăordonan eleăînăvigoare,ăprecumăşiăceleă
din regulamente,ă constatateă caă fiindă neconstitu ionale,ă îşiă înceteaz ă efecteleă juridiceă laă
45ă deă zileă deă laă publicareaă decizieiă Cur iiă Constitu ionaleă dac ,ă înă acestă interval,ă
Parlamentulă sauă Guvernul,ă dup ă caz,ă nuă pună deă acordă prevederileă neconstitu ionaleă cuă
dispozi iileă Constitu iei.ă Peă durataă acestuiă termen,ă dispozi iileă constatateă caă fiindă
neconstitu ionaleăsuntăsuspendateădeădrept.
În concluzie, în intervalul 20 iunie 2012 - 4ăaugustă2012,ădispozi iileăinvocateămaiăsusă
au fost suspendate de drept, încetându-şiă efecteleă juridiceă înă dataă deă 5ă augustă 2012,ă
întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
ART. 6^1
(1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 au dreptul la concediu
fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz,
dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin.
(2).
(2)ă Durataă concediuluiă prev zută laă alin.ă (1)ă esteă deă 4ă luniă şiă seă acord ă integral,ă oă
singur ă dat ,ă fiec ruiaă dintreă p rin iiă fireştiă aiă copiluluiă sau,ă dup ă caz,ă persoaneloră
prev zuteălaăart.ă5ăalin.ă(2),ăînăperioadaăpân ălaăîmplinireaădeăc treăcopilăaăvârsteiădeă2ă
ani, respectiv a vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap.
-----------Alin. (2) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 7 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.

(3) Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea
copilului se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a
certificatului de nastere al copilului.
(4) Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru
cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea
stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate
prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.
---------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
ART. 7
(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care
solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de
cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.
(2)ăÎncepândăcuăanulă2012,ăpentruămen inereaădrepturilorăprev zuteădeăprezentaăordonan ă
deăurgen ,ăbeneficiariiăcare auădrepturiăstabiliteădeăcelăpu ină6ăluniăauăobliga iaăs ăîşiă
achiteăimpoziteleăşiătaxeleălocaleăfa ădeăbugetulălocalăpentruăbunurileăpeăcareăleăde inăînă
proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.
--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9
octombrie 2012,ă publicat ă înăMONITORULă OFICIALănr.ă 699ă dină11ăoctombrieă 2012,ă careă modific ă
pct. 8 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011,ă publicat ă înă
MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
(3)ă Pentruă persoaneleă singureă careă seă ocup ă deă creştereaă şiă îngrijireaă unuiaă sauă mai
multoră copii,ă men inereaă drepturiloră reglementateă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă nuă esteă
condi ionat ădeăobliga iaăprev zut ălaăalin.ă(2).
--------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9
octombrie 2012,ă publicat ă înăMONITORULă OFICIALănr.ă 699ă dină11ăoctombrieă 2012,ă careă modific ă
pct. 8 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011,ă publicat ă înă
MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
(4)ăPentruăfamiliileălegalăconstituite,ăobliga iaălegal ăfa ădeăbugetulălocalăseăaplic ă
asupraă bunuriloră familiei,ă indiferentă deă so ulă careă de ineă înă proprietateă respectiveleă
bunuri.
--------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9
octombrie 2012,ă publicat ă înăMONITORULă OFICIALănr.ă 699ă dină11ăoctombrieă 2012,ă careă modific ă
pct. 8 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN
nr. 124 din 27 decembrie 2011,ă publicat ă înă
MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
ART. 7^1
(1)ă Verificareaă îndepliniriiă obliga ieiă prev zuteă laă art.ă 7ă alin.ă (2)ă se realizeaz ă
anual,ăpân ălaădataădeă31ăianuarieăaăfiec ruiăan,ăpentruăobliga iileădeăplat ăc treăbugetulă
local aferente anului anterior.
(2)ăPentruăverificareaăîndepliniriiăobliga ieiăînăcondi iileăalin.ă(1),ăagen iileăpentruă
pl iă şiă inspec ieă social ă jude ene,ă respectivă aă municipiuluiă Bucureşti,ă denumiteă înă
continuareăagen iiăteritoriale,ătransmităprim riilor,ăpân ălaădataădeă15ăianuarieăaăfiec ruiă
an,ă tabelulă centralizatoră cuprinzândă beneficiariiă drepturiloră prev zuteă deă prezentaă
ordonan ădeăurgen ăexisten iăînăplat ălaăaceast ădat ăşiăaleăc rorădrepturiăsuntăstabiliteă
deăcelăpu ină6ăluni.
(3)ă Peă bazaă tabeluluiă centralizatoră prev zută laă alin.ă (2),ă primariiă verific ă dac ă
beneficiariiă auă achitată pentruă anulă anterioră obliga iileă deă plat ă c treă bugetulă locală şiă

întocmescă situa iaă centralizatoareă cuă persoaneleă careă nuă auă respectată aceast ă condi ie,ă peă
careăoătransmităagen iilorăteritorialeăpân ălaădataădeă31ăianuarieăaăfiec ruiăan.
(4) Pentru beneficiarii drepturilor reglementate de prezenta ordonan ă deă urgen ă
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 primaruluiă areă obliga iaă s ă comuniceă
acestoraă sumaă deă plat ,ă iară înă cazulă înă careă prină hot râreă aă autorit iiă administra ieiă
publice locale s-aăstabilităeşalonarea,ăreducereaăsauăscutireaăobliga iilorălegaleădeăplat ,ă
seăvaăcomunicaăşiătermenulăscadentăpentruăacestea.
(5)ă Laă dataă deă 31ă martieă aă fiec ruiă an,ă primariiă verific ă dac ă persoaneleă beneficiare
aleă drepturiloră prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă cuprinseă înă situa iaă
centralizatoareăprev zut ălaăalin.ă(3)ăşi-auăachitatăimpoziteleăşiătaxeleălocaleăşiătransmită
agen iilorăteritorialeăoănou ăsitua ieăcentralizatoareăactualizat ăcuăpersoaneleăcareănuăşiauăîndeplinităaceast ăobliga ie,ăpân ălaădataădeă5ăaprilieăaăfiec ruiăan.
(6)ă Neachitareaă obliga iiloră legaleă fa ă deă bugeteleă locale,ă înă termenulă prev zută laă
alin.ă (5),ă conduceă laă suspendareaă peă oă perioad ă deă 5ă luniă aă drepturiloră prev zuteă de
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-a achitat
obliga ia,ăinclusivăpentruădrepturileăcuveniteăînăperioadaăsuspend rii.
(8)ă Înă vedereaă aplic riiă prevederiloră alin.ă (7),ă beneficiariiă drepturiloră transmită
agen ieiă teritorialeă copiaă actuluiă eliberată deă autoritateaă administra ieiă publiceă locale
prinăcareăseăfaceădovadaăachit riiăobliga iilorădeăplat ăc treăbugetulălocal.
(9)ăÎnăsitua iaăînăcareădup ătermenulăprev zutălaăalin.ă(6)ănuăsuntăachitateăobliga iileă
fa ădeăbugetulălocal,ădrepturileăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ăînceteaz .
(10)ă Înă situa iaă înă careă înă perioadaă deă suspendareă prev zut ă laă alin.ă (6)ă dreptulă
înceteaz ,ăiarăpersoanaăîndrept it ăaduceăînăaceast ăperioad ădovadaăprinăcareăseăconfirm ă
plataă obliga iiloră fa ă deă bugetulă local,ă plataă drepturiloră seă faceă numaiă pentru perioada
cuprins ăîntreădataăsuspend riiădrepturilorăşiădataăîncet riiăacord riiăacestora.
(11)ă Suspendarea,ă reluareaă şiă încetareaă drepturiloră seă facă prină decizieă aă directoruluiă
executivăalăagen ieiăteritoriale.
--------------Art. 7^1 a fost modificat de pct. 9 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.
IIIă dină ORDONAN Aă DE URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă
nr. 938 din 30 decembrie 2011.
ART. 7^2
(1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăşi aleă art.ă125ă dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 92/2003ăprivindă 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 riă laă
obliga iileă de plat ă fa ă deă bugeteleă locale,ă pentruă beneficiariiă drepturiloră prev zuteă deă
prezentaăordonan ădeăurgen .
(2)ă Înă situa iaă înă careă auă fostă aprobateă eşalon riă sauă amân riă laă plataă obliga iiloră
fa ă deă bugeteleă locale,ă situa iileă centralizatoareă prev zuteă laă art.ă 7^1ă alin.ă (3)ă şiă (5)ă
vorăcuprindeănumaiăpersoaneleăcareăpân ălaătermeneleăprev zuteănuăşi-auăachitatăobliga iile,ă
inclusivăînăcondi iileăalin.ă(1).
--------------Art. 7^2 a fost introdus de pct. 9 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.
IIIă 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.
ART. 8
(1)ă Drepturileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă reprezentândă indemniza ieă şiă
stimulent,ăseăacord ,ălaăcerere,ăînăbazaăurm toarelorădocumente,ădup ăcaz:
----------Parteaă introductiv ă aă alin.ă (1)ă alăart.ă 8ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 10ă ală art. III din
ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011 publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 938ă
din 30 decembrie 2011.
a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c) certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;

d) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din
care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte
dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, in situatia prevazuta la
art. 10 alin. (1) lit. a);
f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in
acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit.
b);
g) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau,
dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) nu beneficiaza de
drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
h) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de
cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici
unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
i) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie
pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru
cresterea copilului - pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv art. 2;
j) dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria
raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 3;
k) dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din
care sa rezulte incadrarea in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2);
k^1) dovada eliberata de autoritatile competente pentru realizarea veniturilor din
activitati independente sau, dupa caz, din activitati agricole si a platii impozitului
pentru acestea;
----------------Lit. k^1) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusa de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 7 din
9 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
l) alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice
pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre persoanele
juridice sau fizice, denumite angajatori, la care isi desfasoara activitatea persoanele
prevazute la art. 5 alin. (1) si (2).
ART. 9
(1) Cererile pentru acordareaă drepturiloră prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă
reprezentândă indemniza ieă sauă stimulent,ă şiă documenteleă dină careă rezult ă îndeplinireaă
condi iilorălegaleădeăacordareăaăacestoraăseădepun,ădup ăcaz,ălaăprim riaăcomunei,ăoraşului,ă
municipiului, respectivă sectoareloră municipiuluiă Bucureştiă peă razaă c reiaă solicitantulă îşiă
areădomiciliulăsauăreşedin a.
----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
(2) Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza
de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative,
la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de
munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti, denumite in continuare
directii teritoriale.
(3) Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de
la data inregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de
respingere, emisa de directorul executiv.
(4) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile
lucratoare de la data emiterii.
(5) Contestatiile formulate impotriva deciziei prevazute la alin. (3) se solutioneaza
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
ART. 10
(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie si
stimulent, se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de
maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
----------------Lit. a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificata de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 7 din
9 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.

b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile
lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform
legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii,
daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat
ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul
in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c).
(2) Abrogat.
----------Alin. (2) al art. 10 a fost abrogat de pct. 12 al art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
(3) Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de
urgenta se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna
respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.
ART. 11
Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta inceteaza cu ziua urmatoare
celei in care:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu
handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c)ăbeneficiarulăseăafl ăînăsitua iaăprev zut ălaăart.ă7^1ăalin.ă(7).
-----------Literaăc)ăaăart.ă11ăaăfostăintrodus ăde pct. 13 al art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
ART. 12
(1) Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu
luna urmatoare celei in care:
a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea
incredintarii copilului spre adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii
masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv
pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau
privata;
g) beneficiarul a decedat.
h) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.
----------------Lit. h) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 7 din
9 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
i)ăbeneficiarulăseăafl ăînăsitua iaăprev zut ălaăart.ă7^1ăalin.ă(4).
-------------Literaăi)ăaă alin.ă(1)ă alăart.ă12ăaăfostăintrodus ă deă pct.ă14ăală art.ăIIIădină ORDONAN Aă
DE URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă decembrieă 2011 publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 938ă dină 30ă
decembrie 2011.
(2) Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspenda
incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri profesionale
supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(2^1) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in situatia in care
beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume in baza legii, contractului colectiv
de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru
cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati
profesionale.
----------------Alin. (2^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9
ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.

(2^2) Plata indemnizatiei se suspenda in situatia in care persoanele, pentru care se
asigura continuitatea platii acesteia in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. a),
nu depun cererea in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta.
----------------Alin. (2^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9
ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(3) Plata stimulentului prevazut la art. 3 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei
in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 7,
plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu ziua
urmatoare celei in care conditiile respective nu mai sunt indeplinite.
(5)ă Reluareaă pl iiă drepturiloră suspendateă înă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă cuă
excep iaă lit.ă i),ă seă faceă laă cerere,ă începândă cuă lunaă urm toareă celeiă în care se depune
cererea.
---------------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
(6) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la alin. (2), (2^2),
(3) si (4) se face incepand cu data depunerii cererii.
----------------Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9
ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
---------------Art. 12 a fost modificat prin abrogarea art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 14
iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iunie 2006 de catre pct. 2 al
articolului unic din LEGEA nr. 508 din 28 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
8 din 5 ianuarie 2007, revenind la forma avuta anterior acestei ordonante de urgenta.
ART. 13
(1) In situatiile de suspendare a drepturilor prevazute de art. 12, acestea pot fi
solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute
in prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda noului
beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile
lucratoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, daca
cererea a fost depusa dupa acest termen.
ART. 14
(1) Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa
comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa
determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de
la aparitia acesteia.
----------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9
ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se transmite de catre primarie directiei
teritoriale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.
ART. 15
Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu pot fi urmarite silit decat in
vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu.
ART. 16
(1)ă Peă perioadaă înă careă seă beneficiaz ă deă indemniza iaă pentruă creştereaă copilului,ă
contribu iaă individual ă deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă calculeaz ă prină aplicareaă coteiă
prev zuteădeălegeăasupraăvaloriiăacesteiaăşiăseăsuport ădeălaăbugetulădeăstat.
---------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art.ăIă dină ORDONAN Aă DEăURGEN ă nr.ă
118 din 1 octombrie 2008,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă680ădină3ăoctombrieă2008.
(2) Asupra drepturilor prevazute de prezenta ordonanta
celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege.
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ART. 17
Abrogat.
-------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 16 al art. III din ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 124ă dină 27ă
decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
ART. 18
(1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv
la art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii
drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie
in sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare in conditiile
prevazute la alin. (1) se aplica prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr.
19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de perioadele
asimilate prevazute la alin. (1) si care, in acelasi timp, se afla in situatiile prevazute
la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatia persoanelor care, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au
beneficiat de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile
reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la
determinarea punctajului anual se utilizeaza cuantumul indemnizatiei acordate in perioadele
respective.
(5) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv
art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii
indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.
---------------Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(6)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (5),ă laă stabilireaă cuantumuluiă indemniza iiloră deă
asigur riă socialeă deă s n tateă seă iaă înă calculă valoareaă indemniza ieiă pentruă creştereaă
copilului.
---------------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art.ăIă dină ORDONAN Aă DEăURGEN ă nr.ă
118 din 1 octombrie 2008,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă680ădină3ăoctombrieă2008.
(7) Perioada concediului pentruă creştereaă copiluluiă înă vârst ă deă pân ă laă 2ă aniă sauă deă
pân ă laă 3ă aniă înă cazulă copiluluiă cuă handicapă constituieă vechimeă înă munc ă şiă înă serviciu,ă
precumă şiă înă specialitateă şiă seă areă înă vedereă laă stabilireaă drepturiloră ceă seă acord ă înă
raport cu acestea.
-------------Alin. (7) al art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă
nr. 124 din 27 decembrie 2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă938ădină30ădecembrieă2011.
ART. 19
Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta,
cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
ART. 20
(1) Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de
catre directiile teritoriale.
(2)
Drepturile
prevazute
de
prezenta
ordonanta
de
urgenta
se
achita
lunar
beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura,
pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal ori cont de card.
----------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9
ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(3) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate,
datorata pentru drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se fac de catre
directiile teritoriale.
(4) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se
stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
-----------------

Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9
ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(5) In cazul achitarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in cont
curent personal sau in cont de card, directiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile
bancare pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.
----------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9
ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(6) Comisionul bancar prevazut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile
achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre directiile teritoriale
si unitatile bancare.
----------------Alin. (6) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9
ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
(7) Fondurile necesare achitarii comisionului bancar pentru plata drepturilor prevazute
de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor.
----------------Alin. (7) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9
ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
ART. 21
(1) Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza
deciziei emise de directorul executiv al directiei teritoriale, cu respectarea termenului
general de prescriptie.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestata
conform prevederilor Legii nr. 544/2004.
(3) Sumele incasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar se
recupereaza de la acesta, in conditiile legii.
(4) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
ART. 22
(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 si
25 si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).
(2)
Constatarea
contraventiei
prevazute
la
alin.
(1)
si
aplicarea
amenzii
corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei.
ART. 23
Prevederile art. 22 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 24
(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de
31 decembrie 2005, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:
a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile
cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2);
b) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente si care, dupa
incheierea acestei perioade, ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru
cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale
prevazute la art. 3 alin. (2);
c) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului
reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin.
(2) si nu au solicitat acest drept;
d) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de
dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2), nu au fost
solutionate pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.
(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda si persoanelor care,
pana la data de 31 octombrie 2006, au realizat in sistemul public de pensii perioade de
stagiu de cotizare de cel putin 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii
copilului.
(3) Conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) se considera a fi indeplinita de persoanele
prevazute la alin. (1) si (2).

(4) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), drepturile prevazute de prezenta
ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda incepand cu data de 1 ianuarie 2006 in baza
dosarelor transmise la directiile teritoriale de catre platitorii acestui drept.
(5) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b, drepturile prevazute de prezenta
ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care
inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60
de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv de la
data depunerii cererii, daca a fost depusa dupa acest termen.
(6) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) si la alin. (2), drepturile
prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda in conditiile prevazute la
art. 10 alin. (1).
------------Art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
ART. 25
De la data intrarii in vigoare a prezentei
indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata
19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
mentionate la art. 3 alin. (2).
------------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie

ordonante de urgenta inceteaza plata
in conditiile prevazute de Legea nr.
precum si de actele normative speciale

din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007,
2007.

ART. 26
In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice in aplicarea
acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
ART. 26^1
Pentru persoanele care au beneficiat pana la data de 31 decembrie 2005 de drepturile
prevazute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si
procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica prevederile prezentei
ordonante de urgenta.
------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
ART. 28
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile
referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98,
99, 121, 122, 123, 125, 125^1, 129 si 138 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, si cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
826 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.
ART. 29
(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si tuturor categoriilor
de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), fondurile necesare platii
drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cheltuielile administrative se
asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(3) Pentru perioada cat o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de
concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi
acordate potrivit legii se are in vedere solda bruta lunara, respectiv salariul de baza al
functionarilor publici cu statut special, actualizate.

(4) Modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, in
situatia persoanelor prevazute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de
conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1).
ART. 30
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de
credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante
de urgenta in volumul si in structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului
asigurarilor sociale de stat pentru anul 2006.
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