ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 55/2017 din 4 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 644 din 7 august 2017
În România, măsurile de sprijin pentru familiile cu copii nou-născuţi în care părinţii sunt
activi pe piaţa muncii sunt stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Acest act normativ
reglementează cel mai generos program din statele membre ale Uniunii Europene.
Până în anul 2016 indemnizaţia pentru creşterea copilului s-a stabilit la 85% din media
veniturilor nete lunare realizate de părinte, în cele 12 luni anterioare naşterii copilului, care
constituie perioada de eligibilitate, dar nu mai mult de suma de 3400 lei.
Prin Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
a fost eliminat plafonul maxim, iar perioada de eligibilitate a fost extinsă de la 12 luni în
ultimul an la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului. Aceste modificări au
condus la creşterea numărului de beneficiari, dar şi a cuantumului indemnizaţiei şi,
implicit, la creşterea cheltuielilor bugetare. Totodată, s-a observat o creştere a nivelului de
eroare în declararea veniturilor pe baza cărora se stabileşte cuantumul indemnizaţiei pentru
creşterea copilului.
Dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului nu este unul contributiv, ci doar
adresat părinţilor activi pe piaţa muncii, iar plata impozitului pe venit nu reprezintă o
contribuţie pentru acoperirea unui risc şi sumele astfel colectate la bugetul de stat asigură
cheltuielile generale din sănătate, educaţie, alte drepturi de asigurări etc., inclusiv plata
acestui drept.
Luând în considerare modele europene în privinţa acordării formelor de sprijin pentru
perioada concediului de creştere a copilului, ţinând cont de faptul că pentru plata
drepturilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului în anul 2017, bugetul alocat nu poate
acoperi necesarul de 3,4 miliarde lei, în condiţiile menţinerii deficitului bugetar sub 3% şi
având în vedere faptul că bugetul alocat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nu poate
acoperi plata tuturor drepturilor de asistenţă socială gestionate, pentru asigurarea
drepturilor de asistenţă socială de natura alocaţiei de stat pentru copii, a ajutoarelor şi
alocaţiilor acordate categoriilor defavorizate, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, este
necesară ajustarea cheltuielii bugetare prin modificarea unor programe de asistenţă socială
care afectează un număr redus de persoane, dar care implică o cheltuială bugetară mare.
În acest scop se propune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul stabilirii unui cuantum maxim al indemnizaţiei.
În absenţa acestei măsuri ar trebui ajustate alte beneficii de asistenţă socială ale căror
cuantumuri nu sunt la un nivel ridicat şi care ar afecta un număr de peste 2 milioane de
persoane, faţă de 1.100 cât ar fi afectate prin plafonarea indemnizaţiei pentru creşterea
copiilor.

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi
constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune
adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte în cuantum de 85% din
media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii
copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară
garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei."
2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puţin
60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap, stimulentul de inserţie se acordă astfel:
a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap,
fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) şi (2)."
3. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
următorul cuprins:
"(1^1) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplică şi în situaţia în care se solicită stimulentul de
inserţie prevăzut la art. 7 alin. (2)."
4. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu
excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2);".
5. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul
cuprins:
"ART. 37^1
Pentru drepturile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 31 alin.
(2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2), (4) şi (5), dacă din calcul rezultă fracţiuni în
bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului."
ART. II
Prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, modificate prin prezenta
ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2017.
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul finanţelor publice,
Ionuţ Mişa
Bucureşti, 4 august 2017.
Nr. 55.
---------------

