
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

Lege pentru modificarea $i completarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr. 111/2010 
privind concediul indemnizafia lunara pentru cre^terea copiilor.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I

Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. Ill din 8 decembrie 2010 privind concediul §i 
indemniza^ia lunara pentru cre§terea copiilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 10 
decembrie 2010, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

La art. 2, dupa alin. (1) se introduce doua noi alineate, alin. (V) alin. (P) cu 
urmdtorul cuprins:

„(l') Pot beneficia de concediul pentru cre§terea nepotului/nepoatei in varsta de pana la 2 ani, 
respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap si acele bunici, care indeplinesc urmatoarele:
a) au realizat timp de cel pu^in 12 Irmi venituri din salarii §i asimilate salariilor, venituri din 
activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitafi 
agricole, silvicultura §i piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, denumite in continuare 
venituri supuse impozitului;
b) parin|ii firesti/adoptivi ai copilului au prezentat in format scris acordul privind incredintarea 
copilului catre unul dintre bunici, care va beneficia de concediu pentru cre§terea 
nepotului/nepoatei;”

1.

(1^) Nu beneficiaza de concediul pentru cre§terea nepotului/nepoatei in varsta de pana la 2 ani, 
respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, unul dintre bimici, daca:
a) prime§te una dintre pensiile prevazute de catre Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, iar in cazul abrogarii acestuia, beneficiaza de prevederile Legii nr. 127/2019 privind 
sistemul public de pensii;
b) beneficiaza de una dintre pensiile speciale prevazute la Legea nr.94/1992 privind organizarea §i 
fimctionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; Legea 
nr.47/1992 privind organizarea §i funcfionarea Curtii Constitufionale, republicata, cu modificarile 
§i completarile ulterioare; Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; Legea nr.567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatore§ti §i al parchetelor de pe langa acestea 
§i al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; Legea nr.7/2006 privind statutul fimcfionarului public 
parlamentar, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputatilor §i al senatorilor, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; Legea 
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviafia civila 
din Romania, cu modificarile §i completmle ulterioare; Legea nr.216/2015 privind acordarea 
pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic §i consular al Romaniei, cu modificarile 
ulterioare; Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile §i completarile 
ulterioare; Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
c) daca copilul este inscris la cre§a sau la alte unitafi de educatie timpurie ante pre§colara
d) tree cei 2 respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in care parintele are dreptul de a 
beneficia de indemnizafia pentru cre§terea copilului.



2. La art. 7, dupa alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6) cu urmdtorul cuprins:

”(6) Persoanele prevazute la alin. (2) si (3) nu beneficiaza de stimulentul de inserfie, daca imul 
dintre bunici va beneficia in continuare, pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu 
handicap, de concediul pentru cre§terea nepotului/nepoatei.

Alin. (1) al art. 13, se completeazd cu o noud literd, lit. e^) cu urmdtorul cuprins:3.

"Art. 13
Drepturile prevazute de prezenta ordonan^a de urgenfa, reprezentand indemniza^ie sau 

stimulent de inser^ie, se acorda pe baza de cerere, insofita in mod obligatoriu de:
copia actului de identitate al solicitantului §i a certificatului de na§tere al copilului pentru 

care se solicits dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu 
originalul de catre persoana care prime§te documentele;

actele doveditoare privind calitatea solicitantului §i relafia acestuia cu copilul/copiii pentru 
care solicits dreptul, pentru situafiile prevSzute la art. 8 alin. (2);

actele doveditoare care sS ateste indeplinirea perioadelor prevSzute de art. 2; 
dovada privind veniturile realizate, eliberatS de angajator/plStitorul de venit sau de organele 

fiscale competente, ori declaratia fiscalS, prevSzutS de lege, pentru categoriile de venituri 
prevSzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificSrile §i completSrile ulterioare, nu 
prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

dovada privind suspendarea activitStii pentru perioada in care se solicits concediul pentru 
cre§terea copilului;

o declaratie, din partea pSrinfilor §i de cStre unul dintre bunici, in format scris, privind 
ingrijirea copilului in timpul zilei, de cStre unul dintre bunici, care va beneficia de concediu pentru 
cre§terea nepotului/nepoatei;

orice alte documente care sS ateste indeplinirea condifiilor de eligibilitate.”
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b)
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e>)

f)

Articolul II

BeneficiazS de acelea§i drepturi §i obligatii acei bunici care indeplinesc conditiile pentru a 
beneficia de concediul pentru cre§terea nepotului/nepoatei cum sunt prevSzute la art. 2-5, art. 9', 
art. 12-14, art. 16, art. 19-22, art. 25.

Articolul III

ReglementSrile privind adopfia respectiv dreptul la stimulentul de inserjie nu sunt aplicabile in 
cazul concediul pentru cre§terea nepotului/nepoatei, cum sunt prevSzute la art. 7-9, art. 13-17, art.
25.

Articolul IV
/V

In termen de 30 de zile de la data publicSrii prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei §i Protecfiei 
Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobS prin hotSrare a 
Guvemului.

Aceasta lege a lost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art.75 i§ii 
ale art. 76 alin. (2) din Constitufia Romaniei.
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