Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte
normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta
sociala
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 699, din 11 octombrie 2012.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124 din 27 decembrie 2011
pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de
beneficii de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938
din 30 decembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul II punctul 3, alineatul (1) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul
cuprins: „
Art. 8. (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau
in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara
depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat,
asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent
de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu
exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010 privind
alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a bugetului
personal complementar prevazut de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010
privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate
producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, a burselor de studiu si a burselor
sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr.
1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se
acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», cu
modificarile si completarile ulterioare.”
2. La articolul II, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „5. La articolul 141,
alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: «Art. 141. (1) Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligatia de
a depune, din 3 in 3 luni, la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului
Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta, o declaratie pe
propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii
acesteia, care va contine obligatoriu datele de identificare ale titularului si membrilor
familiei. Modelul declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei
legi................................................................................................

(3) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social,
primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este
nevoie.»”
3. La articolul II, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul
cuprins: „61. La articolul 141, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul
(31), cu urmatorul cuprins: «(31) In situatia in care beneficiarii de ajutor social sunt si
beneficiari ai alocatiei pentru sustinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare, depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) si
ancheta sociala prevazuta la alin. (3) se efectueaza o singura data, pentru ambele
beneficii de asistenta sociala acordate.»”
4. La articolul II punctul 7, articolul 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art.
161. (1) Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea dreptului la ajutorul social, familiile si
persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel putin 6 luni, au obligatia sa isi
achite impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in
proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare
(2) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) se realizeaza anual, pana la
data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente
anului anterior
(3) Pentru beneficiarii ajutorului social prevazuti la alin. (1) care nu si-au achitat
impozitele si taxele locale in termenul prevazut la alin. (2), serviciul de specialitate al
primarului are obligatia sa comunice acestora suma de plata, iar in cazul in care prin
hotarare a autoritatii administratiei publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau
scutirea obligatiilor legale de plata, se va comunica si termenul scadent pentru acestea
(4) In situatia in care, pana la data de 31 martie a fiecarui an, primarul constata ca nu a
fost indeplinita obligatia prevazuta la alin. (1), acesta suspenda, prin dispozitie, dreptul
la ajutorul social pe o perioada de 5 luni, incepand cu drepturile aferente lunii aprilie
(5) Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada prevazuta la alin. (4)
atrage reluarea, prin dispozitia primarului, a dreptului la ajutorul social, incepand cu
luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in
perioada suspendarii
(6) In situatia in care, dupa termenul prevazut la alin. (4), nu a fost indeplinita obligatia
prevazuta la alin. (1), dreptul la ajutorul social inceteaza prin dispozitia primarului
(7) Pentru persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai
multor copii, mentinerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este conditionata
de obligatia prevazuta la alin. (1).”
5. La articolul II, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul
cuprins: „71. Dupa articolul 161 se introduc doua noi articole, articolele 162 si 163, cu
urmatorul cuprins: «Art. 162. (1) In baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale art. 125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile

administratiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la
obligatiile de plata fata de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevazute de
prezenta lege
(2) In situatia in care au fost aprobate esalonari sau amanari la plata obligatiilor fata de
bugetele locale, suspendarea prevazuta la art. 161 alin. (4) se aplica numai familiilor si
persoanelor singure care pana la data verificarii nu si-au achitat obligatiile inclusiv in
conditiile alin. (1). Art. 163. - In situatia in care pe perioada suspendarii prevazute la art.
161 alin. (4) intervine o alta situatie de suspendare, iar titularul aduce in aceasta
perioada dovada prin care se confirma plata obligatiilor fata de bugetul local, plata
drepturilor se face numai pentru perioada in care nu se suprapun perioadele de
suspendare, cu exceptia celei prevazute la art. 18 si 201. Daca intervine o situatie de
incetare, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsa intre data suspendarii
si data incetarii acordarii acestora.»”
6. La articolul II, dupa punctul 8 se introduc doua noi puncte, punctele 81 si 82, cu
urmatorul cuprins: „81. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: «
Art. 18. (1) Plata ajutorului social se poate suspenda numai prin decizie a directorului executiv,
in urmatoarele situatii:
a) in situatia in care agentia teritoriala constata, pe baza documentelor transmise de
primar prevazute la art. 131 alin. (3), ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului
social;
b) pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru
titularul ajutorului social;
c) in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de
Conturi a Romaniei s-au constatat date eronate cu privire la componenta familiei sau a
veniturilor beneficiarilor
(2) Plata ajutorului social se suspenda in conditiile alin. (1), incepand cu luna urmatoare
celei in care s-a facut constatarea
(3) In situatia prevazuta la alin. (1), directorul agentiei teritoriale solicita primariei, in a
carei raza teritoriala locuieste familia sau persoana singura, verificarea situatiei
(4) Dupa verificare, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia, dupa caz, in
acelasi cuantum sau in cuantum modificat, pe baza de cerere inregistrata la agentia
teritoriala, daca cele constatate nu conduc la incetarea dreptului.» 82. La articolul 20
alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: «c) in cazul in care,
dupa verificarea prevederilor art. 18 alin. (3) se constata ca beneficiarul ajutorului
social nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege;»”.
7. La articolul III punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul
cuprins: „
Art. 1. (1) Pentru copiii nascuti, adoptati, incredintati in vederea adoptiei, luati in plasament, in
plasament in regim de urgenta sau tutela pana la data de 31 decembrie 2010, persoanele
care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului ori producerii evenimentelor
mentionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de
pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o
indemnizatie lunara reprezentand 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni.
Incepand cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum si cuantumul maxim ale
indemnizatiei lunare se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in
continuare ISR, si nu poate fi mai mic de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR.”
8. La articolul III, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8. La articolul 7,
dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmatorul cuprins:
«(2) Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de prezenta
ordonanta de urgenta, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni au
obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe
care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare
(3) Pentru persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai
multor copii, mentinerea drepturilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta nu
este conditionata de obligatia prevazuta la alin. (2)
(4) Pentru familiile legal constituite, obligatia legala fata de bugetul local se aplica
asupra bunurilor familiei, indiferent de sotul care detine in proprietate respectivele
bunuri.»”
9. La articolul III, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „9. Dupa articolul
7 se introduc doua noi articole, articolele 71 si 72, cu urmatorul cuprins: «Art. 71. (1) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 7 alin. (2) se realizeaza anual,
pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local
aferente anului anterior
(2) Pentru verificarea indeplinirii obligatiei in conditiile alin. (1), agentiile pentru plati si
inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare
agentii teritoriale, transmit primariilor, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, tabelul
centralizator cuprinzand beneficiarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de
urgenta existenti in plata la aceasta data si ale caror drepturi sunt stabilite de cel putin 6
luni
(3) Pe baza tabelului centralizator prevazut la alin. (2), primarii verifica daca
beneficiarii au achitat pentru anul anterior obligatiile de plata catre bugetul local si
intocmesc situatia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat aceasta conditie,
pe care o transmit agentiilor teritoriale pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an
(4) Pentru beneficiarii drepturilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta
prevazuti la alin. (2), care nu si-au achitat impozitele si taxele locale pana la data
prevazuta la alin. (3), serviciul de specialitate al primarului are obligatia sa comunice
acestora suma de plata, iar in cazul in care prin hotarare a autoritatii administratiei
publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau scutirea obligatiilor legale de plata,
se va comunica si termenul scadent pentru acestea
(5) La data de 31 martie a fiecarui an, primarii verifica daca persoanele beneficiare ale
drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta cuprinse in situatia
centralizatoare prevazuta la alin. (3) si-au achitat impozitele si taxele locale si transmit

agentiilor teritoriale o noua situatie centralizatoare actualizata cu persoanele care nu siau indeplinit aceasta obligatie, pana la data de 5 aprilie a fiecarui an
(6) Neachitarea obligatiilor legale fata de bugetele locale, in termenul prevazut la alin.
(5), conduce la suspendarea pe o perioada de 5 luni a drepturilor prevazute de prezenta
ordonanta de urgenta, incepand cu drepturile aferente lunii aprilie
(7) Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada prevazuta la alin. (6)
atrage reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat
obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii
(8) In vederea aplicarii prevederilor alin. (7), beneficiarii drepturilor transmit agentiei
teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administratiei publice locale prin care se
face dovada achitarii obligatiilor de plata catre bugetul local
(9) In situatia in care dupa termenul prevazut la alin. (6) nu sunt achitate obligatiile fata
de bugetul local, drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta inceteaza
(10) In situatia in care in perioada de suspendare prevazuta la alin. (6) dreptul
inceteaza, iar persoana indreptatita aduce in aceasta perioada dovada prin care se
confirma plata obligatiilor fata de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru
perioada cuprinsa intre data suspendarii drepturilor si data incetarii acordarii acestora
(11) Suspendarea, reluarea si incetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului
executiv al agentiei teritoriale. Art. 72. (1) In baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale art. 125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile
administratiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la
obligatiile de plata fata de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevazute de
prezenta ordonanta de urgenta
(2) In situatia in care au fost aprobate esalonari sau amanari la plata obligatiilor fata de
bugetele locale, situatiile centralizatoare prevazute la art. 71 alin. (3) si (5) vor cuprinde
numai persoanele care pana la termenele prevazute nu si-au achitat obligatiile, inclusiv
in conditiile alin. (1).»”
10. La articolul IV punctul 3, alineatele (2) si (3) ale articolului 2 se modifica si vor avea
urmatorul cuprins: „(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. a) se stabileste in
cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai
mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR
(3) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. b) se stabileste in cuantum de 85% din
media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR si
nici mai mare de 2,4 ISR.”
11. La articolul IV, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „5. La articolul 2
alineatul (5), literele h), m) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: «h) au
beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea sau, dupa caz, pentru
ingrijirea copilului cu
handicap;..............................................................................................
m) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar,
inclusiv in cadrul programului „A doua sansa”, sau, dupa caz, universitar la nivelul
studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului

postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, �
intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, �
cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale; �
n) au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. �
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;»”. �
12. La articolul IV, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „9. Articolul 7 se
modifica si va avea urmatorul cuprins: «
Art. 7. (1) Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul
pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), obtin venituri supuse impozitului
prevazute la art. 3 au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 1 ISR
(2) Stimulentul de insertie prevazut la alin. (1) se acorda dupa cum urmeaza:
a) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului prevazut la
art. 2 alin. (1) lit. a), daca acestea obtin venituri supuse impozitului inainte de implinirea
de catre copil a varstei de un an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre
copil a varstei de 2 ani;
b) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului prevazut la
art. 2 alin. (1) lit. b), daca acestea obtin venituri supuse impozitului, dupa implinirea de
catre copil a varstei de un an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre acesta
a varstei de 2 ani;
c) pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului cu
handicap in varsta de pana la 3 ani, prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a), oricand, pe toata
perioada
(3) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara si solicita dreptul la
stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda.»”
13. La articolul IV, punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „11. Articolul 9
se modifica si va avea urmatorul cuprins: «
Art. 9. (1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5 si 6, precum si
stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nasteri sau, dupa
caz, pentru fiecare dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2)
(2) Durata de acordare a concediului prevazut la art. 2 alin. (1) se prelungeste
corespunzator in cazul suprapunerii a doua sau mai multor situatii de natura a genera
acest drept
(3) In cazurile prevazute la alin. (2) se acorda o singura indemnizatie, in cuantumul
prevazut de prezenta ordonanta de urgenta
(4) Pe perioada suprapunerii situatiilor prevazute la alin. (2), cuantumul indemnizatiei
lunare se majoreaza cu suma de 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al
doilea
(5) Prevederile alin. (4) se aplica inclusiv pentru situatiile in care persoana se afla cu
primul copil in perioada de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in baza
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea
cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu

modificarile si completarile ulterioare, si naste un alt/alti copil/copii sau se afla in una
dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2).»”
14. La articolul IV, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu urmatorul
cuprins: „111. Articolul 10 se abroga.”
15. La articolul IV, punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „13. La articolul
12, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmatorul
cuprins: «(2) Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de
prezenta ordonanta de urgenta, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni
au obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile
pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile
si completarile ulterioare
(3) Pentru persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau a mai
multor copii, mentinerea drepturilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta nu
este conditionata de obligatia prevazuta la alin. (2)
(4) Pentru familiile legal constituite, obligatia legala fata de bugetul local se aplica
asupra bunurilor familiei, indiferent de sotul care detine in proprietate respectivele
bunuri.»”
16. La articolul IV punctul 17, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 16 se
modifica si va avea urmatorul cuprins: „
Art. 16. (1) Dreptul la indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin.
(4) si (5) inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:”.
17. La articolul IV punctul 19, partea introductiva a alineatului (2) al articolului 16 se
modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Dreptul la indemnizatiile prevazute la art. 2
alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5) se suspenda incepand cu ziua
urmatoare celei in care:”.
18. La articolul IV, dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu urmatorul
cuprins: „191. La articolul 16 alineatul (2), litera i) se modifica si va avea urmatorul
cuprins: «i) beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit
varsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;»”.
19. La articolul IV punctul 24, alineatul (2) al articolului 17 se modifica si va avea
urmatorul cuprins: „(2) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se suspenda
incepand cu ziua urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile prevazute la
art. 16 alin. (2), cu exceptia lit.i).”
20. La articolul IV, punctul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „26. La articolul
21, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: «
Art. 21. (1) Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1),
respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5), precum si pe perioada concediului fara plata

prevazut la art. 6, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru aceste
persoane se asigura de la bugetul de stat
(2) Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1),
respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5), contributia de asigurari sociale de sanatate se
calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra nivelului indemnizatiei acordate
(3) Perioada in care o persoana beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1),
respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5) sau se afla in concediul fara plata prevazut la
art. 6 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,
cu modificarile si completarile ulterioare.»”
21. La articolul IV, dupa punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu urmatorul
cuprins: „261. La articolul 21, alineatul (5) se abroga.”
22. La articolul IV, punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „27. Articolul
22 se modifica si va avea urmatorul cuprins: «
Art. 22. (1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1),
respectiv la art. 5, art. 6, art. 9 alin. (4) si (5) constituie perioada asimilata stagiului de
cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public si a drepturilor
stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Perioada concediului pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si art. 6
constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la
stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.»”
23. La articolul IV, dupa punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 281, cu urmatorul
cuprins: „ 281. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: «
Art. 25. (1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut
la art. 2 alin. (1), precum si concediul fara plata prevazut la art. 6 alin. (1). Perioada de
acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.»”
24. La articolul IV punctul 30, alineatul (2) al articolului 30 se modifica si va avea
urmatorul cuprins: „(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), indemnizatia pentru
cresterea copilului se acorda in cuantum de 85% din media veniturilor nete lunare
realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sau, dupa caz, anterioare
adoptiei, incredintarii in vederea adoptiei, stabilirii masurii plasamentului ori a
plasamentului in regim de urgenta sau a instituirii tutelei, dar nu mai putin de 1,2 ISR si
nu mai mult de 6,8 ISR.”
25. La articolul IV punctul 31, litera a) a alineatului (1) al articolului 32 se modifica si va
avea urmatorul cuprins: „a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti
sau pentru persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) care se
ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu dizabilitate (grava sau accentuata), pana la

implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile
prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;”.
26. La articolul IV punctul 31, alineatele (1) si (2) ale articolului 33 se modifica si vor
avea urmatorul cuprins: „
Art. 33. (1) De drepturile prevazute la art. 31 si 32 nu poate beneficia parintele sau persoana
aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) care, pentru acelasi copil, are in
acelasi timp si calitatea de asistent personal ori care primeste indemnizatia acordata in
conditiile art. 42 alin. (4) si (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
(2) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit.c) si d), alin. (2) si (3) se
acorda pentru fiecare dintre copiii aflati in intretinerea persoanelor.”
27. La articolul IV punctul 31, dupa alineatul (1) al articolului 33 se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Fac exceptie de la prevederile alin. (1)
persoanele singure care au in intretinere un copil cu dizabilitate grava si care pot
beneficia cumulat si de indemnizatia acordata in conditiile art. 42 alin. (4) si (5) din
Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
28. La articolul IV punctul 31, litera f) a alineatului (1) al articolului 36 se modifica si va
avea urmatorul cuprins: „f) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 38 alin. (9).”
29. La articolul IV punctul 31, litera j) a alineatului (1) al articolului 37 se modifica si va
avea urmatorul cuprins: „j) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 38 alin. (6).”
30. La articolul IV punctul 31, articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „
Art. 38. (1) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 12 alin. (2) se realizeaza anual,
pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local
aferente anului anterior
(2) Pentru verificarea indeplinirii obligatiei in conditiile alin. (1), agentiile teritoriale
transmit primariilor, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, tabelul centralizator
cuprinzand beneficiarii drepturilor prevazute la art. 2, art. 7, art. 31 alin. (1) si (2) si art.
32 alin. (1) lit. c) si d) existenti in plata la aceasta data si ale caror drepturi sunt stabilite
de cel putin 6 luni
(3) Pe baza tabelului centralizator prevazut la alin. (2) primarii verifica daca persoanele
au achitat pentru anul anterior obligatiile de plata catre bugetul local si intocmesc
situatia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat aceasta conditie, pe care o
transmit agentiilor teritoriale pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an
(4) Pentru beneficiarii prevazuti la alin. (2) care nu si-au achitat impozitele si taxele
locale pana la data prevazuta la alin. (3), serviciul de specialitate al primarului are
obligatia sa comunice acestora suma de plata, iar in cazul in care prin hotarare a

autoritatii administratiei publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau scutirea
obligatiilor legale de plata, se va comunica si termenul scadent pentru acestea
(5) La data de 31 martie primarii verifica daca persoanele beneficiare ale drepturilor
prevazute de prezenta ordonanta de urgenta cuprinse in situatia centralizatoare
prevazuta la alin. (3) si-au achitat impozitele si taxele locale si transmit agentiilor
judetene o noua situatie centralizatoare actualizata cu persoanele care nu si-au
indeplinit aceasta obligatie, pana la data de 5 aprilie
(6) Neachitarea obligatiilor legale fata de bugetele locale in termenul prevazut la alin.
(5) conduce la suspendarea pe o perioada de 5 luni a drepturilor prevazute de prezenta
ordonanta de urgenta incepand cu drepturile aferente lunii aprilie
(7) Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada prevazuta la alin. (6)
atrage reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat
obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii
(8) In vederea aplicarii prevederilor alin. (7), beneficiarii drepturilor transmit agentiei
teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administratiei publice locale prin care se
face dovada achitarii obligatiilor de plata catre bugetul local
(9) In situatia in care, pana la sfarsitul perioadei prevazute la alin. (6), nu sunt achitate
obligatiile fata de bugetul local, drepturile prevazute la art. 2, art. 7, art. 31 alin. (1) si
(2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) inceteaza
(10) In situatia in care in perioada de suspendare prevazuta la alin. (6) dreptul
inceteaza, iar persoana indreptatita aduce in aceasta perioada dovada prin care se
confirma plata obligatiilor fata de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru
perioada cuprinsa intre data suspendarii drepturilor si data incetarii acordarii acestora
(11) Suspendarea, reluarea si incetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului
executiv al agentiei teritoriale.”
31. La articolul IV, dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 32, cu urmatorul
cuprins: „32. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 39, cu urmatorul
cuprins: «
Art. 39. (1) In baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale art. 125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile
administratiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la
obligatiile de plata fata de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevazute de
prezenta ordonanta de urgenta
(2) In situatia in care au fost aprobate esalonari sau amanari la plata obligatiilor fata de
bugetele locale, situatia centralizatoare prevazuta la art. 38 alin. (3) si (5) va cuprinde
numai persoanele care pana la termenele reglementate nu si-au achitat obligatiile,
inclusiv in conditiile alin. (1).»”
32. La articolul V, dupa punctul 4 se introduc doua noi puncte, punctele 41 si 42, cu
urmatorul cuprins: „41. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul
cuprins: «(2) Ancheta sociala se efectueaza, in termen de maximum 15 zile lucratoare de
la data inregistrarii cererii, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala
din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul

cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.» 42. �
La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: « �
Art. 25. (1) Titularul alocatiei depune la primaria comunei, orasului, municipiului ori, dupa caz,
a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau
resedinta familia, din 3 in 3 luni dupa stabilirea dreptului la alocatie, o declaratie pe
propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii
acesteia, al carei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legi.»”
33. La articolul V, dupa punctul 5 se introduc doua noi puncte, punctele 51 si 52, cu
urmatorul cuprins: „51. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins: «
Art. 26. (1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie,
primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este
nevoie.» 52. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11),
cu urmatorul cuprins: «(11) In situatia in care beneficiarii de alocatie sunt si beneficiari
ai ajutorului social prevazut de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, ancheta sociala se efectueaza o singura data, pentru ambele beneficii de
asistenta sociala acordate.»”
34. La articolul V punctul 7, alineatul (3) al articolului 28 se modifica si va avea
urmatorul cuprins: „(3) In situatia in care unul dintre copii finalizeaza cursurile
invatamantului general obligatoriu si nu a implinit varsta de 18 ani sau unul dintre copii
repeta anul scolar din alte motive decat cele medicale, acesta este luat in calcul la
stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numarul de copii ai
familiei avut in vedere la acordarea dreptului, iar alocatia se va acorda corespunzator
numarului de copii din familie care indeplinesc conditiile prevazute de lege.”
35. La articolul V, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8. La articolul 29
alineatul (1), dupa litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu urmatorul
cuprins: «e) familiile beneficiare nu au indeplinit obligatia prevazuta la art. 25 alin. (1);
f) familiile beneficiare nu au indeplinit obligatia prevazuta la art. 291;
g) in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de
Conturi a Romaniei s-au constatat date eronate cu privire la componenta familiei sau a
veniturilor beneficiarilor.»”
36. La articolul V, punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „10. Dupa
articolul 29 se introduc trei noi articole, articolele 291-293, cu urmatorul cuprins: «Art.
291. (1) Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea dreptului la alocatie familiile beneficiare
cu drepturi stabilite de cel putin 6 luni au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de
bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

(2) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) se realizeaza anual, pana la
data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente
anului anterior, pentru familiile aflate in plata la aceasta data si care au drepturi
stabilite de cel putin 6 luni
(3) Pentru beneficiarii alocatiei prevazuti la alin. (1) care nu si-au achitat impozitele si
taxele locale in termenul prevazut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are
obligatia sa comunice acestora suma de plata, iar in cazul in care prin hotarare a
autoritatii administratiei publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau scutirea
obligatiilor legale de plata, se va comunica si termenul scadent pentru acestea
(4) In situatia in care, pana la data de 31 martie a fiecarui an, primarul constata ca nu a
fost indeplinita obligatia prevazuta la alin. (1), acesta suspenda, prin dispozitie, dreptul
la alocatie pe o perioada de 5 luni, incepand cu drepturile aferente lunii aprilie
(5) Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada prevazuta la alin. (4)
atrage reluarea prin dispozitia primarului a dreptului la alocatie, incepand cu luna
urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in
perioada suspendarii
(6) In situatia in care, pana la sfarsitul perioadei prevazute la alin. (4), nu a fost
indeplinita obligatia prevazuta la alin. (1), dreptul la alocatie inceteaza prin dispozitia
primarului
(7) Dispozitiile primarului privind suspendarea/reluarea/incetarea dreptului la alocatie
in conditiile alin. (3)-(5) se transmit agentiilor teritoriale in termenul prevazut la art. 22
(8) Pentru persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai
multor copii, mentinerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este conditionata
de obligatia prevazuta la alin. (1). Art. 292. (1) In baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale art. 125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile
administratiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la
obligatiile de plata fata de bugetele locale pentru beneficiarii drepturilor prevazute de
prezenta lege
(2) In situatia in care au fost aprobate esalonari sau amanari la plata obligatiilor fata de
bugetele locale, suspendarea prevazuta la art. 291 alin. (4) se aplica numai familiilor
care pana la termenele de verificare nu si-au achitat obligatiile, inclusiv in conditiile
alin. (1). Art. 293. - In situatia in care pe perioada suspendarii prevazuta la art. 291 alin.
(4) intervine o alta situatie de suspendare, iar titularul aduce in aceasta perioada dovada
prin care se confirma plata obligatiilor fata de bugetul local, plata drepturilor se face
numai pentru perioada in care nu se suprapun perioadele de suspendare, cu exceptia
celei prevazute la art. 29 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2), cu respectarea prevederilor art.
28. Daca intervine o situatie de incetare, plata drepturilor se face numai pentru perioada
cuprinsa intre data suspendarii si data incetarii acordarii acestora.»”
37. La articolul V, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu urmatorul
cuprins: „12. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins: «
Art. 36. - Alocatia este o forma de sprijin cu destinatie speciala, acordata din bugetul de
stat, si nu se ia in considerare la stabilirea obligatiilor legale de plata sau a altor
beneficii de asistenta sociala si se supune executarii silite, in conditiile dispozitiilor

privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor
platite necuvenit cu acest titlu.»”
Art. II. - Modificarile aduse prin prezenta lege la art. 1 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (2) si (3), art. 7, 9 si art. 30 alin. (2) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru
cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv
pentru persoanele ale caror drepturi au fost stabilite pana la aceasta data.
Art. III. (1) Modificarile aduse prin prezenta lege la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu
luna octombrie 2012
(2) Pentru drepturile de ajutor social, respectiv de alocatie pentru sustinerea familiei
stabilite pana la data prevazuta la alin. (1), noile cuantumuri, calculate potrivit
prevederilor art. 8 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica de la data la care se implineste
termenul de verificare prevazut la art. 141 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv la art. 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. IV. (1) In situatia in care drepturile reglementate de Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, si de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu
modificarile si completarile ulterioare, au incetat ca urmare a neachitarii impozitelor si
taxelor locale, acestea pot fi solicitate din nou, prin depunerea unei noi cereri si,
respectiv, acte doveditoare la primarul localitatii de domiciliu ori resedinta sau, in cazul
drepturilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la agentiile
pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
(2) In situatia drepturilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, dreptul se acorda de la data la care a fost depusa cererea si pot fi luate in
considerare documentele existente.
Art. V. (1) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei legi se afla in cele 4 luni de
concediu fara plata pentru cresterea copilului, astfel cum au fost acordate in baza art. 10
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia
lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu

modificarile si completarile ulterioare, anterior modificarilor aduse prin prezenta lege,
sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a implinit varsta de un an, 2 ani sau 3
ani in cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru cresterea copilului si
indemnizatia aferenta, de la data depunerii cererii
(2) Angajatorii au obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului, in conditiile
art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz contrar fiindu-le
aplicabile sanctiunile prevazute la art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art. VI. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaboreaza modificarile si completarile Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
38/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. VII. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se vor republica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. Aceasta
lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale
art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
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