
PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT

LEGE

pentru modificarea completarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului 
nr.l 11/2010 privind concediul §;i indemnizalia lunara pentru cre^terea copiilor

Senatul addpta prezentul proiect de lege

Art.I.- Ordonanla de urgen^a a Guvernului nr.l 11/2010 privind concediul §i 
indemniza^ia lunara pentru cre§terea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin 

Legea nr. 132/2011 cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se 

completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, art.ll\ cu urmatorul
cuprins:

„Art.ll\-(l) Pe perioada acordarii stimulentului de inser^ie prevazut la 

art. 7, oricare dintre bunici beneficiaza de o indemnizalie pentru cre§terea
nepotului/nepoateij daca se afla in rela^ii de rudenie fireasca sau din adop^ie cu 

nepotul/nepoata pentru care solicita indemnizalia §i daca are acordul parinlilor 

acestuia/acesteia.
(2) Cuantumul lunar al indemniza^iei prevazute la alin.(l) este 

egal cu cuantumul lunar al stimulentului de inseitie.”

2. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„c) locuie§te in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita 

drepturile §i se ocupa de cre§;terea §i ingrijirea acestuia/acestora in cazul drepturilor
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prevazute la art.2, art.5 §i art.7, respectiv se ocupa de cre§terea mgrijirea 

nepotului/nepoatei/nepo^ilor m cazul dreptului prevazut la art.l 1

3. Alineatul (1) al articolului 13 se modiflca va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonan^a de urgenta, reprezentand 

indemniza^ie pentru cre§terea copilului, stimulent de inser^ie sau indemniza^ie 

pentm cre§terea nepotului/nepoatei, se acorda pe baza de cerere, inso^ita in mod 

obligatoriu de:”

4. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, 
lit.b^), cu urmatorul cuprins:

„b') actele doveditoare privind calitatea solicitantului, rela^ia acestuia cu 

nepotul/nepoata/nepo^ii pentru care solicita dreptul §i acordul parin^ilor, pentru 

situa^ia prevazuta la art. 11V’

5. Alineatul (1) al articolului 14 se modifica va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonan^a 

de urgenta, reprezentand indemniza^ie pentru cre§terea copilului, stimulent de 

inser^ie sau indemniza^ie pentru cre§terea nepotului/nepoatei, §i documentele din 

care rezulta indeplinirea condi^iilor legale de acordare a acestora se depun la 

primaria comunei, ora§ului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului 
Bucure§ti pe raza careia solicitantul i§i are domiciliul sau re§edin^a.”

6. Alineatul (1) al articolului 15 se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonan^a de urgenta reprezentand 

indemniza^ie pentru cre§terea copilului, stimulent de inser^ie sau indemniza^ie 

pentru cre§terea nepotului/nepoatei se stabilesc dupa cum urmeaza:”

7. Dupa alineatul (1) al articolului 17 se introduce un nou alineat, 
alin.(l^), cu urmatorul cuprins:

„(l’) Dreptul la indemnizapa pentru cre§terea nepotului/nepoatei prevazut 
la art. 11 ’ inceteaza odata cu incetarea dreptului la stimulentul de insepie.”
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8. Dupa alineatul (3) al articolului 17 se introduc doua noi alineate, 
alin.(4) (5), cu urmatorul cuprins:

„(4) Dreptul la indeinniza|ia pentru cre§terea nepotului/nepoatei prevazut 
la art. 11' se suspenda odata cu suspendarea dreptului la stimulentul de insertie.

(5) Dreptul la indemniza^ia pentru cre§terea nepotului/nepoatei prevazut 
la art.ll' se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care:

a) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in 

arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
b) beneficiarul a decedat;
c) beneficiarul nu mai indepline§te condi^iile prevazute la art. 12;
d) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate

po§tale retumate.”

9. Alineatul (1) al articolului 18 se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(1) in situa^iile de suspendare a drepturilor prevazute la art. 16 alin.(2) §i 
art. 17 alin.(2), (3) §i (5), acestea pot fi solicitate §i de catre o alta persoana 

indrepta^ita, daca indepline§te cerinlele prevazute in prezenta ordonan^a de
urgenta.”

Prevederile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 ianuarieArt.II.-
2020.
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Acest protect de lege se considera adoptat de Senat m forma initiala, in 

condi^iile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus Corlatean


