
PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizatia lunară pentru creşterea copiilor 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articolul I 
Ordonanjă de urgenlă a Guvernului nr.11l din 8 deeembrie 2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.830 din 10 decembrie 2010, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1. La art.2, după alin.(1) se introduce două noi alineate, alin. (11) şi aim . 
(12), Cu următorul cuprins: 

„(1 1) Pot beneficia de concediul pentru creşterea nepotului/nepoatei în vârstă 

de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap si acele bunici, care 
îndeplinesc următoarele: 

a) au realizat timp de eel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate 
salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, supuse 
impozitului pe vent potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse 
impozitului; 

b) părinţii fireşti/adoptivi ai copilului au prezentat în format scris 
acordul privind încredinţarea copilului către unul dintre bunici, care va beneficia 
de concediu pentru creşterea nepotului/nepoatei;' 
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(12) Nu beneficiază de concediul pentru creşterea nepotului/nepoatei în 
vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, unul dintre 
bunici, dacă: 

a) primeşte una dintre pensiile prevăzute de către Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, jar în cazul abrogării acestuia, beneficiază 

de prevederile Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii; 
b) beneficiază de una dintre pensiile speciale prevăzute la Legea 

nr.94/1992 privind organizarea şi funcjionarea Curţii de Conturi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 

func(ionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funclionează în cadrul 
Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din avialia civilă din România, cu modificările şi 

completările ulterioare; Legea nr.216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu 
membrilor Corpului diplomatic şi consular a1 României, cu modificările ulterioare; 
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare; Ordonanla de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

c) dacă copilul este înscris la creşă sau la alte unităţi de educalie 
timpurie ante preşcolară; 

d) trec cei 2 respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în care 
părintele are dreptul de a beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului." 

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

"(6) Persoanele prevăzute la alin.(2) şi (3) nu beneficiază de stimulentul 
de inserlie, dacă unul dintre bunici va beneficia în continuare, până la 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, de concediul pentru creşterea 

nepotului/nepoatei." 
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3. Alin.(1) al art.13, se completează cu o nouă literă, lit.el) cu următorul 

cuprins: 
"Art. 13.- (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenlă, 

reprezentând indemnizalie sau stimulent de inserlie, se acordă pe bază de cerere, 
însojită în mod obligatoriu de: 

a) copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului 
de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul on, după caz, de livretul de 
familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care 
primeşte documentele; 

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia 

acestuia Cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la 
art.8 alin.(2); 

c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor 
prevăzute de art.2; 

d) dovada privind veniturile realizate, eliberată de 
angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, on declaraţia 

fiscală, prevăzută de lege, pentru categonile de venituri prevăzute la art.3, pentru 
care Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede 
emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central; 

e) dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în 
care se solicită concediul pentru creşterea copilului; 

e') o declaralie, din partea părinţilor şi de către unul dintre 
bunici, în format scris, privind îngrijirea copilului în timpul zilei, de către unul 
dintre bunici, care va beneficia de concediu pentru creşterea nepotului/nepoatei; 

f) once alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor 

de eligibilitate." 

Articolul II
Beneflciază de aceleaşi drepturi şi obligaţii acei bunici care îndeplinesc 

condiliile pentru a beneficia de concediul pentru creşterea nepotului/nepoatei cum 
sunt prevăzute la art.2-5, art.91, art.12-14, art.16, art.19-22, art.25. 

Articolul III 
Reglementările privind adoplia respectiv dreptul la stimulentul de inserţie nu 

sunt aplicabile în cazul concediul pentru creşterea nepotului/nepoatei, cum sunt 
prevăzute la art.7-9, art.13-17, art.25. 
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Articolul IV 
În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, 
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


