Guvernul României

Ordonanta de urge nta nr. 148 din 03/11/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 14/11/2005
pri vind susŃinerea familiei în ve derea creşterii copilului
În vederea realizării obiectivelor înscrise în Pro gramu l de guvernare, cu p rivire la îmbunătăŃirea
standardului de viaŃă al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea fin anciară
a sistemului p ublic de p ensii, p rin externalizarea din bu getul asigurărilor sociale de stat a
p restaŃiilor care nu au n atură contributivă sau nu au legătură cu riscurile sociale asigurate,
din necesitatea îmbunătăŃirii ech ilibrului social-econo mic al familiei, p rin susŃinerea acesteia în
vederea creşterii cop ilului, în scop ul stimulării creşterii natalităŃii şi diminuării feno menulu i de
abandon al cop iilor,
p entru asigurarea cadrului legal necesar ap licării acestor măsuri care p resupun modificări,
p entru anul 2006, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat şi în aceea a bugetului de stat,
fapt ce imp une reflectarea în bu getele anu lui 2006 a sumelor necesare,
având în v edere că măsura de susŃinere, din surse exterioare bu getului asigurărilor sociale de
stat, a finanŃării unor drep turi de asigurări sociale care nu au o legătură directă cu drep turile de
p ensie a fost inclusă în ap rilie 2004 în Planu l de acŃiune PAL, ca una d intre acŃiunile p revăzute
p entru realizarea condiŃionalităŃilor p entru "PAL 2", coresp unzător obiectivului sp ecific
"ÎmbunătăŃirea sustenabilităŃii financiare a sistemului d e p ensii", elemente care v izează interesul
p ublic şi constituie situaŃii de urgenŃă,
Ńinând seama de fap tul că neadop tarea de măsuri imediate, p rin utilizarea de p roceduri de
legiferare p e calea ordonanŃei de urgenŃă a Guvernu lui, ar condu ce la grevarea în continuare a
bugetului asigurărilor sociale d e stat, în detrimentul p ensiilor, afectând astfel interesele p ersoanelor
vârstnice, cu p lata unei p restaŃii care nu constituie un risc social, aşa cum este definit de
instrumentele juridice internaŃionale, la imp osibilitatea resp ectării angajamentelor privind politica
de p rotecŃie socială asumate în Pro gramul d e guvern are 2005-2008 şi în docu mentele de poziŃie
întocmite în urma negocierilor de ad erare la Uniunea Europ eană, p recum şi la imp osibilitatea
elaborării p rocedurilor d e imp lementare necesare ap licării acestui act normativ,
în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituŃia României, rep ublicată,

Guvernul României adop tă p rezenta ordonanŃă de urgen Ńă.

Art. 1. - (1) Încep ând cu data de 1 ianuarie 2006, persoanele care, în ultimul an anterior datei
naşterii cop ilului, au realizat timp de 12 luni venituri p rofesionale sup use imp ozitului pe venit
p otrivit prevederilor Legii nr. 571 /2003 p rivind Codul fiscal, cu mod ificările şi co mpletările
ulterioare, ben eficiază de concediu p entru creşterea cop ilului în vârstă de p ână la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap , de p ână la 3 an i, p recum şi de o indemnizaŃie lunară în cuantum de
800 lei (RON).
(2) În calculul celor 12 luni p revăzute la alin. (1) se includ şi p erioadele în care persoanele s-au
aflat în una sau mai mu lte dintre următoarele situaŃii:
a) şi-au însoŃit soŃul/soŃia trimis/trimisă în misiun e p ermanentă în străinătate;
b) au beneficiat de indemnizaŃie de şomaj, stabilită conform legii;
c) au beneficiat de conced ii şi ind emnizaŃii de asigurări sociale de sănătate, p otrivit legii;
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d) au realizat perioade as imilate stagiului de cotizare în sistemul public de p ensii în condiŃiile
p revăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19 /2000 p rivind sistemul p ublic de p ensii şi alte drep turi
de asigurări sociale, cu mod ificările şi comp letările ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul p ublic de pensii, în condiŃiile p revăzute
de actele normative cu caracter sp ecial care reglementează concedierile colective;
f) au realizat în sistemul p ublic de p ensii, anterior datei intrării în vigoare a p rezentei ordonanŃe
de urgenŃă, p erioad e de stagiu de cotizare p e bază de contract de asigurare socială;
g) au beneficiat de ind emnizaŃia lun ară p revăzută la alin. (1).
(3) Prin ven ituri p rofesionale sup use impozitului p e venit p otrivit prevederilor Legii nr.
571/2003, cu modificările şi comp letările u lterioare, se în Ńelege: venituri d in salarii, ven ituri din
activităŃi ind ep endente, venituri din activităŃi agricole, aşa cum sunt definite de această lege.
Art. 2. - Încep ând cu data de 1 ianu arie 2007, cu antumul indemn izaŃiei p revăzute la art. 1 alin.
(1) este de 600 lei (RON).
Art. 3. - (1) În p erioadele în care beneficiarii drep turilor prevăzute la art. 1 alin. (1) realizează
venituri profesionale sup use imp ozitului p e venit p otrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu
modificările şi comp letările ulterioare, se acordă un stimulent în cuantum lunar de 300 lei (RON),
situaŃie în care p lata indemn izaŃiei de 800 lei (RON) se susp endă.
(2) Încep ând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar p revăzut la alin. (1) este
de 100 lei (RON).
Art. 4. - (1) Încep ând cu d ata de 1 ianuarie 2007, cuantumul alo caŃiei de stat p entru cop ii
p revăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaŃia de stat p entru cop ii, rep ublicată, este următorul:
a) 200 lei (RON) lunar, în situaŃia cop iilor în vârstă de p ână la 2 an i, resp ectiv 3 an i în cazul
cop iilor cu handicap ;
b) cel acord at conform art. 3 alin. (1) d in Legea nr. 61/1993, rep ublicată, în situaŃia copiilor în
vârstă de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul cop iilor cu handicap .
(2) IndemnizaŃia sau stimulentul p revăzute la art. 2, resp ectiv la art. 3 alin. (2) din p rezenta
ordonanŃă de urgenŃă, se cumulează cu alocaŃia d e stat p entru cop ii p revăzută la alin. (1) lit. a).
Art. 5. - (1) De indemnizaŃia şi stimulentul p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgen Ńă
beneficiază, op Ńional, oricare d intre p ărinŃii fireşti ai cop ilului.
(2) Beneficiază de aceleaşi drep turi şi una d intre p ersoanele care au adop tat cop ilul, cărora li s-a
încredin Ńat cop ilul în vederea adop Ńiei sau care au cop ilul în p lasament ori în p lasament în regim de
urgen Ńă, precum şi p ersoana care a fost numită tutore.
(3) În situaŃia p ersoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drep turilor p revăzute la art. 1,
resp ectiv la art. 2, se face Ńin ându-se seama d e 12 luni anterio are d atei de la care, dup ă caz, s-a
aprobat adop Ńia, a fost făcută încredin Ńarea, s-a instituit p lasamentul sau tutela.
Art. 6. - (1) Concediul şi indemnizaŃia lunară p revăzute la art. 1, resp ectiv la art. 2, se cuvin
p entru fiecare dintre p rimele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 cop ii ai p ersoanelor aflate în
una dintre situaŃiile p revăzute la art. 5 alin. (2).
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(2) Drepturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se cuvin p entru fiecare d intre copiii rezultaŃi în
urma p rimelor 3 naşteri sau, dup ă caz, p entru p rimii 3 cop ii ai p ersoanelor aflate în una dintre
situaŃiile prevăzute la art. 5 alin. (2).
(3) Durata de acordare a concediu lui p revăzut la art. 1 se p relungeşte coresp unzător, în cazul
sup rap unerii a două sau trei situaŃii de natură a gen era acest drep t, în condiŃiile p revăzute la alin.
(1) şi (2).
(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) se acordă o singură indemnizaŃie, în cuantumul p revăzut de
p rezenta ordonanŃă de urgen Ńă.
Art. 7. - Drep turile prevăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă se acord ă în situaŃia în care
solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiŃii:
a) este cetăŃean român, cetăŃean străin sau ap atrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau reşedin Ńa p e teritoriul României;
c) locuieşte împreună cu cop ilul/cop iii p entru care solicită drep turile şi se ocup ă de creşterea şi
îngrijirea acestuia/acestora.
Art. 8. - (1) Drep turile p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă, rep rezentând indemnizaŃie,
stimulent sau alocaŃie de stat p entru cop ii, se acordă, la cerere, în baza următoarelor do cumente,
dup ă caz:
a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificatul de naştere al copilului şi, dup ă caz, livretul de familie;
c) certificatul de p ersoană cu handicap al cop ilului, dup ă caz;
d) ad everin Ńă elib erată de autorităŃile comp etente sau de către an gajator, dup ă caz, din care să
rezulte îndep linirea condiŃiilor prevăzute la art. 1;
e) adeverinŃă elib erată de p lătitorul indemnizaŃiei d e maternitate sau, dup ă caz, alte dovezi, din
care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate, în situaŃia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a);
f) declaraŃie p e p rop ria răsp undere din care să reiasă că solicitantul nu ben eficiază în acelaşi timp
de indemnizaŃie de maternitate, în situaŃia p revăzută la art. 10 alin. (1) lit. b);
g) declaraŃie p e p rop ria răsp undere din care să rezulte că celălalt p ărinte natural sau, dup ă caz, o
altă p ersoană dintre cele p revăzute la art. 5 alin. (2) nu b eneficiază de drep turile p revăzute de
p rezenta ordonanŃă de urgen Ńă;
h) declaraŃie pe p rop ria răsp undere din care să rezulte că solicitantul se ocup ă de creşterea şi
îngrijirea cop ilului şi că acesta nu este încredinŃat sau dat în p lasament nici unui organism p rivat
autorizat sau serviciu p ublic autorizat ori unei persoane fizice;
i) dovada eliberată de autorităŃile comp etente, de angajatori sau, dup ă caz, declaraŃie p e p rop ria
răsp undere, din care să rezulte că solicitantul se află în con cediu p entru creşterea copilului - p entru
acordarea drep turilor p revăzute la art. 1, resp ectiv art. 2;
j) dovada eliberată de autorităŃile co mp etente sau, dup ă caz, declaraŃie p e prop ria răsp undere, din
care să rezulte că solicitantul realizează venituri p rofesionale sup use imp ozitului p e venit p otrivit
p revederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi comp letările u lterioare, p entru acordarea
drep turilor p revăzute la art. 3;
k) dovada eliberată de autorităŃile comp etente sau de către an gajator, dup ă caz, din care să
rezulte încadrarea în situaŃiile p revăzute la art. 1 alin. (2);
l) alte acte necesare, dup ă caz, stabilirii drep tului, p revăzute în normele metodologice p entru
aplicarea prevederilor p rezentei ordonanŃe de urgenŃă.
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(2) Concediul pentru creşterea cop ilului se acordă, la cerere, de către persoanele juridice sau
fizice, denu mite an gajatori, la care îşi desfăşoară activitatea persoanele p revăzute la art. 5 alin. (1)
şi (2).
Art. 9. - (1) Cererile pentru acordarea drep turilor prevăzute de p rezenta ordonanŃă d e urgen Ńă,
reprezentând indemnizaŃie, stimulent sau alocaŃie de stat p entru cop ii, şi documentele din care
rezultă îndep linirea condiŃiilor legale d e acord are a acestora se dep un, dup ă caz, la primăria
comunei, oraşului, municip iului, resp ectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, p e raza căreia/căru ia
solicitantul îşi are do miciliu l sau reşedinŃa.
(2) Până la data de 10 a fiecărei lun i, p rimăriile au obligaŃia de a transmite p e bază de borderou
cererile înregistrate în lun a anterio ară, însoŃite de docu mentele justificative, la d irecŃiile judeŃene
de muncă, solid aritate socială şi familie, respectiv la direcŃia d e muncă, solidaritate socială şi
familie a municipiului Bucureşti, denumite în continuare d irecŃii teritoriale.
(3) Cererile p revăzute la alin. (1) se soluŃion ează în termen de 15 zile lucrătoare de la data
înregistrării la direcŃia teritorială, p rin decizie de admitere sau, dup ă caz, de resp ingere, emisă de
directorul executiv.
(4) Decizia p revăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la
data emiterii.
(5) ContestaŃiile formulate împotriva deciziei p revăzute la alin. (3) se solu Ńionează p otrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art. 10. - (1) Drepturile p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă, rep rezentând indemnizaŃie
şi stimulent, se cuvin şi se p lătesc dup ă cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, conced iul de maternitate şi
p lata indemnizaŃiei aferente, d acă cererea este dep usă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea
dată;
b) începând cu data naşterii cop ilului, d acă cererea este dep usă în termen d e 60 de zile lu crătoare
de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndep linesc condiŃiile, conform legii, p entru acordarea
concediu lui de maternitate şi a indemnizaŃiei aferente;
c) începând cu data adop Ńiei, a instituirii tutelei, p lasamentului sau încredin Ńării, dacă cererea este
dep usă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au ap robat ori, dup ă caz, s-au instituit
măsurile de p rotecŃie a cop ilulu i;
d) de la data d ep unerii cererii, p entru toate celelalte situaŃii, in clusiv p entru cazul în care cererea
a fost depusă p este termenele p revăzute la lit. a), b) şi c).
(2) Plata alocaŃiei de stat p entru cop ii p revăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) se face încep ând cu luna
următoare celei în care s-a născut cop ilul.
(3) Pentru fracŃiunile de lună, cuantumul drepturilor p revăzute de prezenta ordonanŃă de urgenŃă
se stabileşte p roporŃional, în funcŃie de numărul zilelor calendaristice din luna resp ectivă p entru
care acestea se cuvin şi se acordă.
Art. 11. - Plata drepturilor p revăzute de prezenta ordonanŃă d e urgenŃă încetează cu ziua
următoare celei în care:
a) cop ilul a împlinit vârsta de 2 ani, resp ectiv de 3 ani, în cazul cop ilului cu h andicap ;
4

b) a avut loc d ecesul cop ilului.
Art. 12. - (1) Plata drepturilor p revăzute de prezenta ordonanŃă de urgenŃă se suspendă încep ând
cu luna următoare celei în care:
a) beneficiarul este decăzut din drep turile p ărinteşti;
b) beneficiarul este îndep ărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai îndep lineşte condiŃiile p revăzute de lege în vederea încredinŃării cop ilului
spre adopŃie;
d) beneficiarul nu mai înd ep lineşte condiŃiile p revăzute de lege în vederea menŃinerii măsurii de
p lasament;
e) beneficiarul execută o p edeap să privativă de libertate sau se află în arest preventiv p e o
p erioadă mai mare d e 30 de zile;
f) cop ilul este abandonat ori este internat într-o instituŃie de ocrotire p ublică sau p rivată;
g) beneficiarul a decedat.
(2) Plata indemnizaŃiei p revăzute la art. 1 alin. (1), resp ectiv la art. 2, se susp endă începând cu
ziua următoare celei în care beneficiarul realizează ven ituri p rofesionale sup use imp ozitului p e
venit p otrivit p revederilor Legii nr. 571 /2003, cu mod ificările şi completările ulterioare.
(3) Plata stimulentului p revăzut la art. 3 se susp endă începând cu ziua următoare celei în care
beneficiarul nu mai realizează venituri p rofesionale supuse imp ozitului p e venit potrivit
p revederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi comp letările u lterioare.
(4) În situaŃia în care beneficiarul nu mai îndep lineşte condiŃiile p revăzute la art. 7, p lata
drep turilor p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă se susp endă încep ând cu ziua următoare
celei în care condiŃiile resp ective nu mai sunt îndep linite.
(5) Reluarea p lăŃii drep turilor susp endate în situaŃiile p revăzute la alin. (1) se face la cerere,
încep ând cu luna următoare celei în care se depune cererea.
(6) Reluarea p lăŃii drepturilor susp endate în situaŃiile p revăzute la alin. (2)-(4) se face încep ând
cu data dep unerii cererii.
Art. 13. - (1) În situaŃiile de susp endare a drep turilor p revăzute de art. 12, acestea pot fi solicitate
şi de către o altă persoană îndreptăŃită, dacă îndep lineşte cerinŃele p revăzute în p rezenta ordonanŃă
de urgenŃă.
(2) Drepturile prevăzute de p rezenta ordonanŃă de urgen Ńă se cuvin şi se acordă noulu i beneficiar
de la data susp endării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la d ata la
care a operat susp endarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost dep usă după acest
termen.
Art. 14. - (1) Beneficiarul drepturilor p revăzute de prezenta ordonanŃă de urgen Ńă este obligat să
comunice în scris p rimăriei orice modificare interven ită în situaŃia sa, de natură să determine
încetarea sau suspendarea p lăŃii drep turilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la ap ariŃia acesteia.
(2) Comunicarea p revăzută la alin. (1) se transmite de către p rimărie direcŃiei teritoriale în
termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.
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Art. 15. - Drepturile prevăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă nu p ot fi urmărite silit decât în
vederea recup erării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.
Art. 16. - (1) Pe p erioada în care se beneficiază de indemn izaŃia p revăzută la art. 1, resp ectiv la
art. 2, contribuŃia individu ală de asigurări sociale de sănătate se calculează p rin ap licarea cotei
p revăzute de lege asup ra sumei rep rezentând valoarea a de două ori salariul de b ază minim brut p e
Ńară, garantat în plată, şi se sup ortă de la bu getul de stat.
(2) Asup ra drepturilor p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă nu se datorează celelalte
contribuŃii sociale ob ligatorii stabilite de lege.
Art. 17. - Cuantumul drep turilor p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă se poate actualiza
în condiŃiile stabilite p rin hotărâre a Guvernului.
Art. 18. - (1) Perioada în care o p ersoană beneficiază de drep turile p revăzute la art. 1, resp ectiv
la art. 2, constituie p erioadă asimilată stagiu lui de cotizare în vederea stabilirii drepturilor
p revăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi comp letările ulterioare.
(2) În vederea determinării p unctajului anual necesar stabilirii drepturilor de p ensie în sistemul
p ublic, p entru p erioadele asimilate stagiului de cotizare în cond iŃiile prevăzute la alin. (1) se ap lică
p revederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19 /2000, cu mod ificările şi comp letările ulterioare.
(3) Prevederile alin. (2) se ap lică şi p ersoanelor care ben eficiază de p erioadele asimilate
p revăzute la alin. (1) şi care, în acelaşi timp , se află în situaŃiile p revăzute la art. 38 alin. (1) din
Legea nr. 19 /2000, cu mod ificările şi comp letările ulterioare.
(4) În situaŃia persoanelor care, în p erioada 1 ap rilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de
concediu şi de indemn izaŃie p entru creşterea cop ilului în condiŃiile reglementate de Legea nr.
19/2000, cu modificările şi comp letările ulterioare, la determin area punctajului anual se utilizează
cuantumul indemnizaŃiei acordate în p erioadele resp ective.
Art. 19. - Fondurile necesare p lăŃii drep turilor p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă,
cheltuielile ad ministrative, p recum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de
stat, p rin bugetul M inisterului Muncii, Solid arităŃii So ciale şi Familiei.
Art. 20. - (1) Calcu lul şi p lata drepturilor p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă se fac de
către direcŃiile teritoriale.
(2) Drepturile p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă se achită lunar b eneficiaru lui,
reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit p rin p rocură, p e bază de mand at
p oştal sau, dup ă caz, în cont curent p ersonal.
(3) Calcu lul şi p lata contribuŃiei individuale d e asigurări sociale de sănătate, datorată p entru
drep turile p revăzute de prezenta ordonanŃă de urgenŃă, se fac de către direcŃiile teritoriale.
(4) M odalităŃile de p lată a drepturilor p revăzute de p rezenta ordonanŃă de urgenŃă se stabilesc
p rin norme, ap robate p rin ordin al min istrului muncii, solidarităŃii sociale şi familiei.
Art. 21. - (1) Sumele în casate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza
deciziei emise de directorul executiv al d irecŃiei teritoriale, cu resp ectarea termenulu i general de
p rescrip Ńie.
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(2) Decizia p revăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu şi p oate fi contestată conform
p revederilor Legii nr. 544/2004.
(3) Sumele încasate necuv enit ca urmare a unei infracŃiun i săvârşite d e beneficiar se recuperează
de la acesta, în condiŃiile legii.
(4) Sumele rămase nerecup erate de p e urma beneficiarilor d ecedaŃi nu se mai urmăresc.
Art. 22. - (1) Constituie contravenŃie neresp ectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 şi 25 şi
se sancŃionează cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).
(2) Constatarea contravenŃiei prevăzute la alin. (1) şi ap licarea amenzii coresp unzătoare se fac de
către organele cu atribuŃii de control ale M inisterului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei.
Art. 23. - Preved erile art. 22 se comp letează cu d isp oziŃiile OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001
p rivind regimu l juridic al contravenŃiilor, ap robată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi comp letările u lterioare.
Art. 24. - (1) Prevederile p rezentei ordonanŃe d e urgen Ńă se ap lică şi p ersoanelor care, la data de
31 decembrie 2005, se află în p lata indemn izaŃiei p entru creşterea copilului, reglementată de Legea
nr. 19/2000, cu modificările şi co mp letările ulterio are, situaŃie în care condiŃia p revăzută la art. 1
alin. (1) se consideră a fi îndep linită.
(2) Cererile p rivind acord area indemnizaŃiei pentru creşterea cop ilului, reglementată de Legea nr.
19/2000, cu modificările şi co mp letările ulterio are, nesoluŃionate p ână la data de 31 decembrie
2005 inclusiv, se soluŃionează avându-se în vedere cond iŃiile de stagiu de cotizare p revăzute de
această lege.
(3) În situaŃia persoanelor p revăzute la alin. (1) şi (2) drep turile p revăzute de p rezenta ordonanŃă
de urgenŃă se cuvin şi se acordă d e la data de 1 ianu arie 2006, dacă cererea a fost depusă în termen
de 90 de zile lucrătoare de la acea d ată, resp ectiv de la data cererii, dacă cererea a fost dep usă dup ă
acest termen.
Art. 25. - (1) Încep ând cu data de 1 ianuarie 2006 încetează p lata indemn izaŃiei p entru creşterea
cop ilului, efectuată în condiŃiile p revăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi co mpletările
ulterioare.
(2) Plata indemnizaŃiilor p entru creşterea copilului restante, aferente p erioadelor anterioare datei
de 1 ianuarie 2006, se efectuează de către direcŃiile teritoriale, în condiŃiile p revăzute în prezenta
ordonanŃă de urgenŃă, cu resp ectarea termenului general de p rescrip Ńie.
Art. 26. - În termen d e 60 de zile de la data publicării p rezentei ordonanŃe de urgenŃă, M inisterul
Muncii, SolidarităŃii So ciale şi Familiei va elabora norme metodolo gice în ap licarea acesteia, care
se ap robă p rin hotărâre a Guvernului.
Art. 27. - Prezenta ordonanŃă de urgenŃă transp une p revederile Clauzei 2 - Concediul p entru
creşterea cop ilului, p ct. 1, 2, p ct. 3 lit. a)-c), precum şi ale p ct. 8 din anexa la Directiva 96/34 /CE
din 3 iun ie 1996 referitoare la Acordu l-cadru privind concediul p entru creşterea copilulu i, încheiat
între UNICE, CEIP şi CES, p ublicată în Jurnalul Oficial nr. L 145 d in 19 iunie 1996.
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Art. 28. - (1) Prezenta ordonanŃă d e urgenŃă intră în vigo are la data de 1 ianuarie 2006.
(2) Pe data intrării în vigo are a p rezentei ordonanŃe de urgenŃă se abro gă prevederile referitoare
la conced iul şi indemnizaŃia p entru creşterea cop ilului, cup rinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125,
1
125 , 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000, p ublicată în M onitorul Oficial al Ro mâniei, Partea I, nr.
140 din 1 ap rilie 2000, cu modificările şi comp letările ulterioare, şi cele ale art. 79 alin. (4) din
Legea nr. 303 /2004 p rivind statutul judecătorilor şi p rocurorilor, republicată în M onitorul Oficial
al Român iei, Partea I, nr. 826 d in 13 septembrie 2005, p recum şi orice alte disp oziŃii contrare.
Art. 29. - (1) Preved erile p rezentei ordonanŃe de urgenŃă sunt ap licabile şi tuturor categoriilor de
p ersonal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituŃiile d in sectorul de ap ărare, ord ine
p ublică şi siguranŃă n aŃion ală.
(2) În situaŃia persoanelor p revăzute la alin. (1), fondurile n ecesare plăŃii drep turilor p revăzute de
p rezenta ordonanŃă de urgen Ńă şi ch eltuielile ad ministrative se asigură d in bu getul de stat, p rin
bugetele min isterelor şi instituŃiilor din sectorul de ap ărare, ordin e p ublică şi siguran Ńă naŃională.
(3) Pentru p erioada cât o p ersoană dintre cele p revăzute la alin. (1) b eneficiază d e concediu
p entru creşterea cop ilului, la stabilirea drep turilor de p ensie şi a altor drepturi acordate potrivit
legii se are în vedere solda brută lun ară, resp ectiv salariu l de bază al funcŃionarilor publici cu statut
special, actualizate.
(4) M odalităŃile de depunere şi de soluŃionare a cererilor de acordare a drep turilor, în situaŃia
p ersoanelor p revăzute la alin. (1), se stabilesc p rin norme interne, ap robate de conducătorii
autorităŃilor şi instituŃiilor p ublice p revăzute la alin. (1).
Art. 30. - Se autorizează M inisterul FinanŃelor Publice, la p rop unerea ordonatorilor p rincipali de
credite, să introducă modificările ce d ecurg din ap licarea p revederilor p rezentei ordonanŃe de
urgen Ńă în vo lumul şi în structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurărilor sociale d e
stat p entru anul 2006.
PRIM -MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
───────────────
M inistrul muncii, solid arităŃii sociale şi familiei,
Gheorghe B arbu
Ministrul administraŃiei şi internelor,
Vasile Blaga
M inistrul apărării naŃion ale,
Teodor Atanasiu
p. M inistrul justiŃiei,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
M inistrul finanŃelor p ublice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlăd escu
Bucureşti, 3 noiembrie 2005.
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