
PARLAMENTUL ROMANiEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE
privind protectia si promovarea drepturilor familiilor numeroase

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I - Legea privind protectia si promovarea drepturilor familiilor numeroase se va 
publica Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa cum urmeaza:

Articolul 1: Dispozitii generale

(1) Prezenta lege reprezinta cadru! legal pentru definirea familiilor numeroase, 
reglementeaza regimul juridic al acestora, precum si respectarea, promovarea si 
garantarea drepturilor membrilor familiilor numeroase.

(2) Prin prezentui act normativ se instituie masuri de sustinere a familiilor care au in 
cre§tere §i ingrijire trei sau mai multi copii minori, denumite in continuare masuri 
de sprijin.

(3) Acordarea masurilor de sprijin prevazute la alin. (2) are drept scop asigurarea 
unor facilitati si beneficii economice, sociale si culturale pentru familiile 
numeroase, crearea de conditii mai bune pentru cre§terea si fngrijirea copiilor, 
garantarea egalitatii in societate a membrilor familiilor numeroase privind accesul 
la bunuri si servicii publice si private, precum §i stimularea educatiei copiilor care 
urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate potrivit legii.

Articolul 2; Definirea termenilor si domeniui de aplicare

Se considers familie numeroasa, aceea constituita din sot, sotie §i trei sau mai 
multi copii minori aflati in grija si Tntretinerea acestora, carelocuiesc impreuna. 
Se considers familie in intelesul prevederilor alin. (1) si parintii necasatoriti 
impreuna cu copiii lor |i ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc §i gospodaresc 
impreuna, cu conditia ca cel putin trei dintre copiii minori sa fie recunoscuti de 
ambii parinti.
Aceste prevederi se aplica si familiilor monoparentale, definite in sensul 
prezentei legi ca fiind familiile formate dintr-un singur parinte impreuna cu doi 
sau mai multi copii aflati in intretinerea acestuia §i care locuiesc impreuna cu 
acesta.
Membrii familiei numeroase trebuie sa aiba domiciliul sau resedinta pe 
teritoriul Romaniei si sa aiba cetatenie romana.

(1)

(2)

(3)

(4)



(5) Dispozitiile prezentei legi se aplica si in cazul in care unul dintre parintii 
familiei numeroase este cetatean strain apartinand unui stat membru al Uniunii 
Europene, daca acesta respecta conditiile prevazute la art.3 alin.{2) din 
prezenta lege.

Articolul 3: Conditii pentru membrii familiilor numeroase

(1) Prin parinte singur, in sensul art. 2 alin. (3), se intelege persoana care se afla in 
una dintre urmatoarele situatii;

a) este necasatorita si nu locuieste si gospodareste impreuna cu celalalt parinte;
b) este necasatorita si cei minimum trei copii nu sunt recunoscuti de ambii parinti;
c) este divortata;
d) este vaduva;
e) sotui sau sotia este declarat(a) disparut(a) prin hotarare judecatoreasca;
f) sotui sau sotia este arestat(a) preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de
zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate §i nu participa la Tntretinerea
copiitor;

(2) Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le Tndeplineasca parintii;

a) cel putin unul dintre parintii care locuiesc si gospodaresc impreuna cu copiii 
trebuie sa aiba un loc de munca;
a^) cu titlu de exceptie, nu este necesara indeplinirea conditiei de la alin.(2) 
lit.a), in situatia in care cel putin unul dintre parinti este pensionat, are o boala 
sau 0 dizabilitate care nu li permite sa lucreze, fapt care este dovedit de un 
certificat de incadrare in grad de handicap;

b) cel putin unul dintre parinti trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina;
c) cel putin unul dintre parinti trebuie sa se ocupe de Tngrijirea si supravegherea 

celor minimum trei copii, iar in cazul familiilor monoparentale, parintele trebuie 
sa se ocupe de ingrijirea si supravegherea celor minimum doi copii.

(3) Separarea in fapt a copiilor sau parintilor de ceilalti membri ai familiei din 
motive legate de studii, serviciu, tratament medical, reabilitare sau alte cauze de 
acest fel nu va impiedica aplicarea dispozitiilor prezentei legi privind obtinerea de 
beneficii oferite familiilor numeroase.

(4) Prin copii din familie numeroasa se intelege:

a) cel putin trei copii minori, iar in cazul familiilor monoparentale, cel putin doi 
copii minori, care sa aiba varsta pana in 18 ani sau de cel mult 21 de ani, cu 
conditia continuarii studiilor;

b) cel putin trei dintre copii sa fie inscrisi la cursurile dintr-o unitate de 
invatamant, in anul in curs;
1. in cazul Tn care copiii au varste cuprinse intre 0 si 6 ani si nu sunt inscrisi la

cresa sau la gradinita, nu este necesara indeplinirea conditiei de la alin.(4) 
lit.b).

2. in cazul Tn care copiii sunt scolarizati la domiciliu, se va face dovada acestui
fapt cu documente solicitate de primarie, conform dispozitiilor



Metodologiei-Cadru din 31 august 2016 privind §coIarizarea la domiciliu, 
respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale. 

totalul absentelor motivate si nemotivate sa nu depaseasca un procent de 
50% din numaru! de ore de curs prevazut in semestrul anterior solicitarii, 
potrivit dispozitiilor art. 128 din RegulamentuI - Cadru de organizare si 
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;

1. Cu titlu de exceptie, procentui de 50% prevazut la lit.c) poate fi depasit in
cazul;

- copiilor care au o conditie medicala deosebita ori care au suferit o 
afectiune grava in semestrul de referinta;
- copiilor cu cerinte educational specials sau nedeplasabili din motive 
medicals care sunt scolarizati la domiciliu ori pe langa unitatile de 
asistenta medicala, potrivit art. 25 alin. (3) din Legea educatiei nationals 
nr.1 din 5 ianuarie 2011;
- in cazul unor evenimente familiale deosebite precum deces, nunta, 
botez etc.

2. Conditiile specials prevazute la punctui 1 trebuie dovedite prin adeverinta
medicala eliberata de medicul cabinetului scolar, de medicul de familie 
sau de medicul de specialitate, adeverinta/certificat medical/foaie de 
internare/ de externare/scrisoare medicala eliberate de unitatea sanitara 
in care elevul a fost internat, si/sau alte acts la cerere de tipul copiilor de 
pe procesul verbal de cercetare la fata locului (Tn cazul accidentelor de 
circulatie) etc.

copiii adoptati ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii;
copiii orfani de ambii parinti asupra carora s-a instituit tutela si care locuiesc
impreuna cututorele;
copiii care au intre 16 si 18 ani si care au obtinut capacitate deplina de 
exercitiu prin casatorie sunt exclusi;
in situatiile prev^ute la alin (4) lit.d) si lit.e) din prezentui articol, conditiile de 
eligibilitate pe care trebuie sa le Tndeplineasca parintii prevazute la alin.(2) 
trebuie sa fie indeplinite de tutors.
Pentru copiii aflati in centrele de plasament care nu se mai afla sub 
supravegherea si ingrijirea parintilor nu se aplica dispozitiile prezentei legi.

c)

d)
e)

f)

5)

6)

Articolul 4: DivortuI

(1) in cazul divortului, fostii soti pot beneficia de avantajele pentru familiile 
numeroase, cu urmatoarele conditii:

a) parintele care are custodia comuna sau exclusive a copiilor, cu conditia ca 
minimum trei dintre copii sa aiba domiciliu! sau resedinta la acesta;

b) daca din cei minimum trei copii, cel putin unul locuieste la un parinte, iar 
ceilalti copii la celalalt parinte, ambii parinti vor putea beneficia de aceste 
avantaje;

c) parintele care nu locuieste cu copiii va putea beneficia de avantajele 
prevazute in lege, cu conditia prezentarii de acte doveditoare privind plata 
pensiei alimentare pana la data solicitarii de eliberare a Certificatului 
prevazut la art.5.



(2) In cazul Tn care pensia alimentara stabilita prin hotarare judecatoreasca nu 
este platita timp de cel putin trei luni consecutive, iar parintele care nu 
locuieste cu copiii urmareste sa beneficieze de avantajele familiei numeroase, 
celaialt parinte poate face la primarie o declaratie pe propria raspundere 
pentru neplata pensiei alimentare, prezentand hotararea judecatoreasca prin 
care s-au stabilit obligatiile legale de intretinere pentru parintele nerezident. In 
aceasta situatie. dupa verificarea actelor doveditoare, primaria poate sista 
beneficiile pentru celaialt parinte, daca este cazul.

Articolul 5: CertificatuI pentru familiile numeroase

(1) Masurile de sprijin se acorda familiei numeroase in baza unui Card public de 
beneficii obtinut de catre parinti dupa eliberarea unui Certificat pentru familie 
numeroasa, ambele emise de catre primaria din localitatea de domiciliu sau de 
resedinta a cel putin unuia dintre parintii care ingrijesc si supravegheaza 
copiii.

(2) In situatiile prevazute la art. 3 alin.{4) iit.d) si lit.e) CertificatuI pentru familie 
numeroase va putea fi obtinut de catre tutore.

(3) CertificatuI pentru familie numeroasa se acorda tn baza prezentarii 
urmatoarelor documente:
a) cerere tip prin care se solicita acordarea Certificatului pentru familie 

numeroasa (Anexa 1);
b) actele de identitate ale membrilor familiei, in copie sau in original;
c) livretui de familie ori copie ale certificatului de casatorie/sentintei de 

divor^certificatului de deces/sentintei civila/ incheierii judecatoresti, dupa 
caz;

d) acte doveditoare privind calitatea de angajat a parintilor care au Tn 
intretinere cel putin trei copii, respectiv doi copii Tn cazul parintilor singuri, 
adeverinta de la locul de munca, dovada privind realizarea de venituri;

e) declaratie pe propria raspundere privind numarul de copii aflati Tn 
Tntretinere (Anexa 2);

f) adeverinta din partea unitatii de Tnvatamant privind Tnscrierea copiilor Tn 
anu! scolar Tn curs din momentui depunerii actelor, care sa includa si 
situatia absentelor copiilor pentru semestrul scolar anterior, iar pentru 
copiii Tnscrisi la gradinita, adeverinta privind Tnscrierea;
1. Tn situatiile prevazute la art. 3 alin. (4) lit. b), punctele 1 si 2, nu este

necesara adeverinta;
2. Tn cazul studentului cu varsta pana Tn 21 de ani, se solicita numai o

adeverinta de student care sa ateste ca acesta este Tnscris la cursurile 
dintr-o unitate de Tnvatamant universitar, Tn anul Tn curs;

g) dovada lipsei datoriilor la buget;
h) alte acte, la cerere, pentru situatiile prevazute la art.2 alin.(5), art.3 si art.4.

(4) CertificatuI pentru familie numeroasa va fi eliberat de primarie Tn termen de cel 
mult 15 zile lucratoare, dupa verificarea eligibilitatii si a Tndeplinirii conditiilor 
prevazute la art.3, art.4 si art.5 alin.(3).



(5) Acest titlu va fi reinnoit o data la trei ani, precum si atunci cand numarul 
membrilor familiei se modifica ori se schimba oricare dintre imprejurarile care 
influenteaza conditiile de eiigibilitate prevazute la art.3. Beneficiile rezultate din 
statutui de familie numeroasa vor intra in vigoare de la data emiterii sau 
reinnoirii titluiui corespunzator.

(6) Reinnoirea actului se poate realiza numai cat sunt indeplinite toate conditiile 
de eiigibilitate a beneficiarilor mentionate in prezenta lege.

(7) Daca unul dintre cei minimum trei copii implineste 18 ani sau 21 de ani, cu 
conditia continuarii studiilor, membrii familiilor numeroase vor putea beneficia 
in continuare de masurile de sprijin pana la expirarea termenului de trei ani 
cand trebuie reinnoit Certificatul. Dispozitiile prezentului articol nu se aplica Tn 
cazul Tn care se modifica oricare dintre imprejurarile care influenteaza 
conditiile de eiigibilitate prevazute la art.3, cu exceptia conditiei prevazute la 
art.3 alin.(4) lit.a).

(8) In situatii exceptionale neimputabile parintilor (decesul unuia sau mai multor 
copii etc.), precum si Tn caz fortuit, membrii familiilor numeroase vor putea 
beneficia de masurile de sprijin pana cand ultimul copii Tmpiineste varsta de 18 
ani sau de 21 de ani, cu conditia continuarii studiilor.

(9) In cazul deteriorarii, pierderii, sustragerii Certificatului, primaria elibereaza un 
nou certificat Tn conditiile prezentei legi, dupa declararea nuiitatii Certificatului 
anterior, conform prevederilor legale.

Certificatul este nominal si netransmisibil si va fi eliberat pe numele 
parintilor sau a tutorelui.

Documentele si datele solicitate la alin.{2) din prezentui articol vor fi 
prelucrate cu respectarea confidentialitatii si a dispozitiilor Regulamentului 
general privind protectia datelor si a legislatiei de punere Tn aplicare a 
acestuia, potrivit alin.(2) ai art.V din Legea nr.129/2018.

(10)

(11)

Articolul 6: Cardui public de beneficii

(1) Dupa eliberarea Certificatului prevazut la art.5, autoritatile publice locale vor 
emite Tn termen de cel mult 30 de zile calendaristice un Card public de 
beneficii pentru membrii familiei.

(2) La cerere, se pot elibera elibera duplicate ale Cardului public de beneficii 
pentru doi sau mai multi membri ai familiei.

(3) Cardui public de beneficii pentru membrii familiei este nominal si 
netransmisibil. Acesta se elibereaza pe numele familiei, cu mentiunea numelor 
si prenumelor a cel putin 5 membri Tn cazul art.2 alin.(l) si alin.(2) si a cel 
putin 3 membri Tn cazul art, 2 alin.(3).

(4) Pana la eliberarea cardului, in cel mult 5 zile lucratoare de la emiterea 
Certificatului, se va elibera o adeverinta care va putea fi prezentata Tn locul 
cardului public si a cardului privat de beneficii pentru a accesa serviciile si 
facilitatile oferite.

(5) Autoritatile publice locale vor reglementa procedure de emitere a Cardurilor 
publice de beneficii prin Hotarare de Consiliu Local.



(6) In cazul detehorarii, pierderii, sustragerii Cardului, primaria elibereaza un nou 
Card Tn conditiile prezentei legi, dupa anularea Cardului anterior, conform 
prevederilor legale.

Articolul 7: Cardul privatde beneficii

(1) Operatorii economici privati si entitatile constituite in temeiul Ordonantei nr. 26 
din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii pot acorda familiei care 
detine Cardul public de beneficii prevazut la art. 6 un Card privat de beneficii 
care sa include reduceri sau gratuitati, in baza unor parteneriate incheiate 
Tntre partenerii privati si autoritatile publice locale sau centrale ori cu asociatii 
si organizatii nonguvernamentale ale caror domeniu de activitate include si 
luarea de masuri pentru familiile numeroase.

(2) La cerere, se pot elibera elibera duplicate ale Cardului privat de beneficii 
pentru doi sau mai multi membri ai familiei.

(3) Cardul privat de beneficii pentru membrii familiei este nominal si 
netransmisibil. Acesta se elibereaza pe numele familiei, cu mentiunea numelor 
si prenumelor a cel putin 5 membri Tn cazul art.2 alin.{1) si alin.(2) si a cel 
putin 3 membri Tn cazul art. 2 alin.(3).

(4) Aceste beneficii pot include servicii si bunuri precum:
a) oferirea de tichete de reducere pentru achizitionarea masinilor de familie 

care au mai mult de 5 locuri;
b) oferirea de consiliere psihologica gratuita sau cu reducere pentru membrii 

familiilor monoparentale;
c) oferirea de mese gratuite sau la un pret redus la cantinele din scoli si 

grSdinite pentru copiii familiilor numeroase;
d) oferirea de reduceri sau gratuitati la medicamente si produse farmaceutice 

ori la articole pentru copii;
e) oferirea de reduceri sau gratuitati la tratamente medicale, proteze auditive, 

ortopedice, tratamente oftalmologice, stomatologice sau logopedie;
f) oferirea de reduceri sau gratuitati la transportui aerian sau maritim;
g) oferirea de reduceri la achizitionarea de locuinte pentru familiile numeroase 

sau la chiriile aferente iocuintelor;
h) oferirea de programe speciale de creditare pentru familiile numeroase;
i) oferirea de reduceri sau gratuitati la taxele academice si administrative Tn 

TnvatamantuI universitar;
j) alte bunuri si servicii oferite gratuit sau cu reducere de catre partenerii 

privati, Tn functie de domeniul lor de activitate, la categorii precum: 
benzinarii, alimentatie, Tmbracaminte si Tncaltaminte, sporturi, hobby>uri si 
activitati de agrement, asigurari, sanatate, educatie, calatorii, carti etc.

(5) StatuI va Tncuraja responsabilitatea sociala a operatorilor si agentilor 
economici si sociali privati pentru ca acestia sa ofere beneficii si avantaje 
membrilor familiilor numeroase carora li s-a eliberat Certificatul pentru familie 
numeroasa, Tn temeiul Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de 
voluntariat Tn Romania, pentru a faciiita si prioritiza accesul familiei la piata 
muncii, la locuinta, la credite si Tmprumuturi, la servicii si activitati culturale, 
inclusiv la activitati sportive si de agrement.



Articolul 8: Beneficii acordate de administratia publica locala

(1) In baza cardului public prevazut de art.6 din prezenta lege, membrii familiilor 
numeroase pot primi unele beneficii din partea administratiei locale in materie 
de servicii publice sau de interes general, adoptate prin hotarari de consiliu 
local si in limitele resurselor bugetare proprii, precum:

a) acordare de burse, subventii si premii in domeniul educatiei;
b) alocarea de fonduri pentru achizitia de carti si alte materiale didactice ori 

chiar oferirea propriu-zisa de carti, rechizite si alte materiale didactice;
c) acordarea de vouchere pentru acoperirea cheltuielilor pentru copiii nou- 

nascuti din familiile numeroase, precum si oferirea propriu-zisa de 
scutece, trusou, pampersi, lapte praf, carucior etc.;

d) reduced de cel putin 25% la abonamente/bilete de acces la institutii de 
cultura, sport si agrement aflate in subordinea administratiei locale si/sau 
centrale, precum si la aite activitati publice;

e) abonamente gratuite pentru parcari rezidentiale si parcari publice cu 
valabilitate de trei ani de la data emiterii permisului de parcare;

f) oferirea de tabere de vacanta gratuite sau cu reduced de cel putin 50% 
pentru copiii familiilor numeroase;

g) acordarea gratuita, la cerere, cu prioritate pentru familiile numeroase. de 
terenuri in mediul rural pentru construirea unei case in localitatile 
respective, pentru cetatenii romani din tara si din strainatate, cu 
respectarea dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinedlor 
pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

(2) Autoritatile publice locale, pentru atingerea scopului prevazut la art.1 alin.(3) 
din prezenta lege, pot lua urmatoarele masuri:

a) crearea de locuri de joaca pentru copii;
b) crearea de locuri de parcare speciale pentru familiile numeroase care 

sa se afle mai aproape de intrarea in cladirile de locuinte, supermarket- 
uri si magazine, institutii publice si de invatamant etc.;

c) construirea de noi crese, gradinite si scoli, precum si modernizarea, 
renovarea si extinderea celor existente.

(3) Cheltuielile necesare pentru implementarea masurilor de la alin.(l) si alin.(2) 
se vor asigura din fondurile proprii ale administratiei publice locale, din fonduri 
structurale europene, precum si alte surse de finantare legal constituite.

Articolul 9: TransportuI pe liniile urbane, metropolitane si judetene

{1)Parintii pot avea 25% reducere din taxele de calatorie pe liniile urbane, 
metropolitane si judetene.

(2) Membrii adulti ai familiei numeroase astfel cum au fost definiti la art. 2, art. 3 si 
art. 4, se vor legitima cu Cardul public de beneficii sau in cazul prev^ut de 
art. 6 alin.{4), cu adeverinta inlocuitoare ori cu CertificatuI pentru familie 
numeroasa, in copie certificata sau in original.



Articolul 10: TransportuI pe calea ferata

Membrii familiilor numeroase pot beneficia de reduceri de pret la achizitionarea 
biletelor de calatorie pe calea ferata, dupa cum urmeaza;

a) 25% reducere din tariful integral de transport la clasa 1 si 2 pentru fiecare 
calator adult (sot, sotie, parinte singur) membru al unei familii numeroase;

b) pentru a beneficia de reducerile prevazute de prezentui articol, este 
necesara prezentarea Cardul public de beneficii ori CertificatuI familiei 
numeroase sau, in cazul prevazut de art. 6 alin.(4), adeverinta inlocuitoare, 
in copie certificata sau in original;

Articolul 11: Beneficii m educatie

(1) Membrii familiilor numeroase pot beneficia de reducere de pana la 50% din 
tariful taxelor academice si administrative in invatamantui universitar din 
sistemul public.

(2) Acestea vor include taxe de inmatriculare, de inscriere, de studii, de 
examinare, de eliberare a diplomelor si adeverintelor si alte taxe administrative 
si academice de acest tip.

(3) Copiii familiilor numeroase pot fi scutiti de plata cazarii la internate si pot avea 
reducere de 50% din tariful taxei de cazare la caminul studentesc, dupa caz.

(4) Copiii familiilor numeroase pot beneficia de o reducere de pana la 20% din 
tariful taxelor universitare de studii din sistemul public.

(5) Reducerile prevazute in prezentui articol, precum si cele din art. 9, art. 10 si 
art. 12, vor fi aplicate cumulativ cu celelalte reduceri, beneficii si facilitati pe 
care le au membrii familiei in calitate de elevi, student!, pensionari, 
profesionisti etc., pana la scutirea integrals de plata a taxelor si tarifelor 
aferente, cand este cazul.

(6) Reducerile prevazute la alin. (5) pot fi aplicate in limita fondurilor disponibile la 
bugetui de stat si la bugetele autoritatiior administratiei publice locale.

Articolul 12: Beneficii m sanatate

Membrii famililor numeroase carora li s-a indicat prin prescriptie medicala sederea 
sau tratamentui Tn statiuni balneare, sanatorii sau orice alta unitate similara publica, 
pot beneficia de o reducere de 20% pentru cheltuielile legate de asistenta medicala 
si cazare.

Articolul 13: Alte beneficii

(1) Contractele colective de munca sau contractele individuale de munca pot 
include masuri de sprijin pentru angajatii apartinand familiilor numeroase, mai 
ales privind drepturile angajatilor, mobilitatea geografica, relocare, modificari 
substantiate ate conditiilor de lucru, program si incetarea contractului de 
munca.

(2) Aceste clauze favorabile si alte beneficii sunt acordate doar cu respectarea 
dispozitiilor prevazute in Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, actualizata si 
republicata.



Articolul 14: Interdictii sisanctiuni

(1) Orice ascundere, Tncalcare sau frauda cu scopul de a beneficia de avantajele 
din prezenta lege cu toate ca solicitantui nu Indeplineste conditiile prevazute 
de prezenta lege se sanctioneaza de autoritatile publice locale astfel, dupa 
caz;

a) avertisment scris sau verbal;
b) suspendarea pentru o luna a unora sau a tuturor drepturilor membrilor 

familiilor numeroase;
c) suspendarea pentru o perioada Tntre 6 luni si cel mult doi ani a unora 

sau a tuturor drepturilor membrilor familiilor numeroase;
d) pierderea eligibilitatii de a fi beneficiar;
e) amenda contraventionala cuprinsa intre 100 (ei - 1500 lei.

(2) Sanctiunile de la alin.{1) lit.a)-e) din prezentui articol sunt prevazute in ordinea 
severitatii, de la cea mai putin grava la cea mai grava.

(3) Membrii adulti ai familiei numeroase au obligatia sa anunte in termen de trei 
luni orice modificare aparuta in componenta familiei, in vederea modificarii sau 
incetarii drepturilor acordate prin prezenta lege, potrivit prevederilor art.5 
alin.(5). Nerespectarea acestei obligati! va fi sanc^ionata conform lit. c), d) sau 
e) ale alin.(l) din prezentui articol.

(4) Cesiunea Certificatului ori a Cardului public sau privat pentru beneficii este 
interzisa si se sanctioneaza conform lit. c), d) sau e) ale alin. (1) din prezentui 
articol.

(5) Orice incercare de a obtine in mod fraudulos aceste beneficii si facilitati, prin 
falsificarea documentelor depuse pentru obtinerea Certificatului, prin 
falsificarea Certificatului propriu-zis ori a cardului public sau privat de beneficii, 
prin declaratii false sau uz de fals constituie infractiune si va intra sub 
incidenta dispozitiilor art. 320-art.323, art. 326 sau ale art. 327 din Legea nr. 
286/2009 privind noul Cod Penal, dupa caz.

(6) Daca anterior a mai fost savarsita o fapta prevazuta de dispozitiile prezentel 
legi pentru care s-a aplicat orice sanctiune dintre cele prevazute la alin.(l) lit. 
a)-e), urmatoarea abatere a solicitantului, chiar daca nu este de acelasi tip, va 
fi sanctionata prin luarea obligatorie a unei masuri mai severe fata de cea 
anterior aplicata, ajungand pana la pierderea eligibilitatii de a fi beneficiar ori o 
amenda contraventionala in cuantumul maxim prevazut la lit. e) alin.{1).

(7) Daca amenda anterioara a fost aplicata in cuantum maxim, recidiva prevazuta 
la alin.(6) se sanctioneaza cu amenda Tn acelasi cuantum la care se adauga si 
masura pierderii eligibilitatii de a fi beneficiar.

(8) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionala se face cu respectarea 
dispozitiilor Ordonantei nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, denumita in continuare Ordonanta, iar pentru orice ascundere, 
incalcare sau frauda prevazuta Tn prezenta lege care este considerate 
contraventle se va stabili astfel prin hotarare de Consiliu Local, potrivit art.2 
din Ordonanta.

(9) Orice ascundere, Tncalcare sau frauda sanctionata conform alin.(l) din 
prezentui articol se constata de catre primar, potrivit dispozitiilor art. 15-20 
din Ordonanta, iar sanctiunile prevazute la alin.(l) din prezentui articol,



inclusiv amenda contraventionala, sunt apiicate tot de catre primar, potrivit 
art. 21 din Ordonanta.

(10) In cazul situatiei prevazute fa alin.{5), primarul trebuie sa sesizeze organui de 
urmarire penala, potrivit art. 30 din Ordonanta.

(11) Procesul verbal de aplicare a sanctiunii amenzii contraventionale poate fi 
atacat in termen de 15 zile de la data comunicarii sale, potrivit dispozitiilor 
art.31-36 din Ordonanta.

Articolul 15: Cai de atac

(1) Orice litigiu care nu poate fi solutionat de catre autoritatile publice locale va fi 
solutionat de catre instanta din raza teritoriala in care se afla domiciliul 
parintelui sau tutorelui care a facut solicitarea de la art.5 din prezenta lege.

(2) Dispozitiile primarului pot fi atacate in instanta de contencios administrativ 
din raza teritoriala Tn care se afla domiciliul parintelui care a facut solicitarea, 
in termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

Articolul 16: Dispozitii finale

Prezenta lege intra Tn vigoare la 3 zile de la data publicarii Tn Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor prevazute la art. 14 privind aplicarea 
sanctiunii amenzii contraventionale a caror punere Tn aplicare se face cu 
respectarea conditiilor prev^ute la art. 50 alin. (2) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001.

Art. II. In termen de 30 de zile de la data intrarii Tn vigoare a prezentei legi 
Guvernul va emite normele metodologice de aplicare a acestui act normativ.

Art. III.
(1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va urmari politicile sociale care sunt 
influentate de prezenta lege si va face sugestii si recomandari Tn domeniul 
familiilor numeroase.
(2) Orice lege supusa aprobarii Parlamentului Romaniei care are impact asupra 
situatiei financiare, economice si sociale a familiei, este analizata de catre 
comisiile parlamentare de specialitate pentru a evalua impactui respectivului act 
normativ asupra familiilor numeroase cu trei sau mai multi copii.

Aceasta lege a fast adoptata de ParlamentuI Romaniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 alin. (1) §i ale art. 76 alin. (2) din Constitupa Romaniei, republicata.

Pre§edintele Camerel Deputatilor, Pre^edintele Senatului,



Anexa 1

CERERE

pentru acordarea Certificatului Familiei Numeroase—

1. Datele solicitantului
l.Nume, prenume:
Domiciliul/resedinta:

Data si locul nasterii:
In calitate de: □parinte; 

□ tutore.
Declar ca: □ am capacitate de exercifiu deplina;

□ am capacitate de exercithi restransa;
□ nu am capacitate de exercidu.

Situatia familiala
(se completeaza numai de parinte)

□ casatorit;
□ necasatorit;
□ divortat;
□ vaduv;
□ solul sau sojia este declarat(a) disparut(a) prin 
hotarare judecatoreasca;
□ sojul sau sojia este arestat(a) preventiv pentru 
0 perioada mai mare de 30 de zile sau executa o 
pedeapsa privativa de Ubertate §i nu participa la 
intrejinerea copiilor.

Numar de telefon:
Adresa de e-mail:

II.Datele copiilor
Numele copilului:

Data nasterii:

Domiciliul sau
resedinta copilului:
Situatia copilului:

1. copil provenit
din casatoria
sotilor;

2. copilul unuia 
dintre soti;

3. copil adoptat;
4. copilul aflat sub 

tutela;
5. copil orfan de 

ambii parinti 
asupra caruia s-



a instituit tuteia 
si care locuieste 
mpreuna 
tutorele.

cu

copilul este1.
inscris 
institutie 
mvatamant, in anul 
in curs;
2. copilul are varsta 
cuprinsa intre 0 si 
6 ani §i nu este 
inscris la cresa sau 
la gradinita;
3. copilul 
scolarizat 
domicil iu.

la o
de

este
la

Anexez urmatoarele documente:
a) actele de identkate ale membrilor familiei, in copie sau m original;
b) livretul de familie sau copie dupa certificatul de na§tere/certificatul de

casatorie/sentinta de divort/certificatul de deces/sentinta civila/incheierea
judecatoreasca, dupa caz;

b) acte doveditoare privind calitatea de angajat a parin^ilor/persoanei care au/are m 
intretinere trei copii, adeverinta de la locul munca, dovada privind realizarea de 
venituri;

c) declarable pe propria raspundere privind numarul copiilor aflabi in intrebinere;
d) adeverinba din partea unhabii de invabamant privind inscrierea copiilor h anul

scolar m curs din momentul depunerii actelor, care sa includa §i situabia absenbelor 
copiilor pentru semestrul scolar anterior / pentru copiii mscrisi la
cresa/gradinka/universitate, adeverinta privind mscrierea;

e) dovada lipsei datoriilor la bugetul de stat;
f) ahe acte, la cerere, pentru skuatiile prevazute la art.2 alin.(5), art.3 si art.4.

Declar urmatoarele:

□ am luat la cunostinta normele legale privind protectia dalelor cu caracter personal 
prevazute de lege si uni exprim acordul cu privire la utilizarea §i prelucrarea datelor cu 
caracter personal de catre autorkatea publica competenta;

□ cunosc sanctiunile aplicate infractiunii de fals ui declarabii prevazute de art. 326 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ukerioare si Imi asum 
consecintele celor mai sus declarate.

Data Nume, prenume si semnatura



Anexal

DECLARATIE-

pe propria raspundere privind numarul copiilor aflati in intretinere

Subsemnatul, Jegitimat cu sena nr.
CNP . 

bl.
aplicate infractiunii de fals fri declara^ii prevazute de art. 326 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, faptul ca am in mtretinere urmatorii 
copii, in baza actelor anexate la cerere:

...... , cu domiciliul/resedinta in
, ap......, jude^ul

, str. nr.
, declar pe proprie raspundere, sub sanctKinile, sc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Data Semnatura


