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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 4 octombrie 2021 

Nr. 4c-9/407 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură de 
urgenţă, cu adresa nr. PLx 201/2021 din 17 mai 2021, pentru dezbatere 
şi examinare în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 4 octombrie 2021 

Nr. 4c-9/407 
  
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea şi 

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

 
 
 

În temeiul art.95 şi 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx 201/2021 din 17 mai 2021, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2021 care reglementează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010, în sensul introducerii ca perioadă care să poată face parte 
din cele 12 luni care se iau în calcul la stabilirea dreptului la concediul și 
indemnizația pentru creșterea copilului și a celei în care persoana 
îndreptățită a beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XI şi XV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020. 

De asemenea, ordonanța prevede acordarea stimulentului de 
inserţie în cuantum de: 
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a) 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri înainte de 
împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv un an în cazul 
copilului cu dizabilităţi; 
b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după 
împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv un an în cazul 
copilului cu dizabilităţi. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.176/01.04.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2762/31.03.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/413/27.05.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/489/3.06.2021) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.188/08.06.2021). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 septembrie 

2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Boboc, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 21 

de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 10 mai 2021, ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, 
republicată. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către 
plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport, de adoptare a 
proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte 
integrantă din raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.  
__ 

 
__ 

 
Titlul Legii 
 
Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.26/2021 
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 

nr. 111/2010 privind 
concediul şi 

indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor 

 
Nemodificat 

 

2.  
__ 

 
__ 

 
Articol unic. Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 26 din 7 
aprilie 2021 pentru 
modificarea şi 

 
Art. I. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.26 din 7 
aprilie 2021 pentru 
modificarea și 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2010 privind 
concediul şi 
indemnizaţia lunară 
pentru creşterea 
copiilor, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
363 din 8 aprilie 2021. 
 

completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr.111/2010 privind 
concediul și 
indemnizația lunară 
pentru creșterea 
copiilor, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.363 din 8 aprilie 
2021, cu următoarele  
modificări și 
completări: 
 
Autor: Oana - Silvia 
ȚOIU, Deputat USR 
PLUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse 
de normele de 
tehnică legislativă. 

3.  
__ 

 
Titlul ordonanței 
 
Ordonanță de urgență 
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 

nr. 111/2010 privind 
concediul şi 

indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor
 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

4.  
__ 

 
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 (5), după 
litera x) se introduce 
o nouă literă, litera 
y), cu următorul 
cuprins: 
"y) au beneficiat de 
indemnizaţia lunară 
prevăzută la art. XI şi 
XV din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 

 
__ 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pct.1 nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

nr. 30/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, precum şi 
pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în 
contextul situaţiei 
epidemiologice 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului SARS-
CoV-2, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 59/2020, 
şi/sau de prevederile 
art. 3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 132/2020 privind 
măsuri de sprijin 
destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în 
contextul situaţiei 
epidemiologice 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru 
stimularea creşterii 
ocupării forţei de 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

muncă, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 
282/2020, cu 
modificările şi 
completările ulterioare." 
 

5.  
 
 
 
Art. 7 - (1) Persoanele 
care, în perioada în care 
sunt îndreptăţite să 
beneficieze de concediul 
pentru creşterea 
copilului, prevăzut la 
art. 2 alin. (1), obţin 
venituri supuse 
impozitului potrivit art.3 
au dreptul la un 
stimulent de inserţie în 
cuantum lunar de 50% 
din cuantumul minim al 
indemnizaţiei stabilit la 
art. 2 alin. (2). 
 

 
2. Articolul 7 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 7- (1) Persoanele 
care, în perioada în care 
sunt îndreptăţite să 
beneficieze de concediul 
pentru creşterea 
copilului, prevăzut la 
art. 2 alin. (1), obţin 
venituri supuse 
impozitului potrivit art.3 
alin. (1) au dreptul la 
un stimulent de inserţie, 
după cum urmează: 
 
a) în cuantum de 1.500 
lei, dacă persoanele 
îndreptăţite obţin 
venituri înainte de 
împlinirea de către copil 
a vârstei de 6 luni, 

 
__ 

 
1. La articolul I 
punctul 2, literele a) 
și b) ale alineatului 
(1) al articolului 7 se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
”a) în cuantum de 1500 
lei, dacă persoanele 
îndreptățite obțin 
venituri înainte de 
împlinirea de către copil  
a vârstei de 1 an, 

 
 
 
Propunerea vizează 
majorarea perioadei 
până la care 
persoanele 
îndreptățite să 
beneficieze de 
concediul pentru 
creșterea copilului pot 
opta să beneficieze de 
stimulentul de 
inserție, respectiv în 
situația în care obțin 
venituri înainte de 
împlinirea de către 
copil a vârstei de un 
an sau de 2 ani în 
cazul copilului cu 
dizabilități. 
Majorarea 
stimulentului şi 
flexibilizarea acordării 
pot conduce la 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

respectiv 1 an în cazul 
copilului cu dizabilităţi. 
Cuantumul de 1.500 lei 
se acordă până la 
împlinirea de către copil 
a vârstei de 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul 
copilului cu dizabilităţi; 
 
b) în cuantum de 650 lei 
dacă persoanele 
îndreptăţite obţin 
venituri după împlinirea 
de către copil a vârstei 
de 6 luni, respectiv 1 
an în cazul copilului cu 
dizabilităţi. 
 

respectiv 2 ani în cazul 
copilului cu dizabilități. 
Cuantumul de 1.500 lei 
se acordă până la 
împlinirea de către copil 
a vârstei de 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul 
copilului cu dizabilități;  
 
b) în cuantum de 650 lei 
dacă persoanele 
îndreptățite obțin 
venituri după împlinirea 
de către copil a vârstei 
de 1 an, respectiv 2 ani 
în cazul copilului cu 
dizabilități.” 
 
Autori: Oana-Silvia 
ȚOIU, deputat USR 
PLUS, Csép Éva-Andrea, 
deputat UDMR și 
membrii comisiei 
 

avantaje atât pentru 
angajaţi, cât şi pentru 
angajatori, pe de o 
parte, prin creşterea 
veniturilor părinţilor, 
iar, pe de altă parte, 
prin asigurarea forţei 
de muncă necesare la 
nivelul angajatorului. 
Prin stimularea reluării 
mai devreme a 
activităţii profesionale 
se poate contribui la 
dezvoltarea serviciilor 
de îngrijire a copilului 
şi absorbţia pe piaţa 
forţei de muncă a 
persoanelor care, în 
perioada stării de 
urgenţă sau de alertă, 
şi-au pierdut locul de 
muncă, acordarea 
stimulentului de 
inserţie în cuantum 
mai mare pentru 
aceste persoane va 
permite părintelui 
acoperirea unei părţi 
din cheltuielile cu 
serviciile de îngrijire a 
copilului. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

6.  
(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) În cazul persoanelor 
care beneficiază de 
indemnizaţia lunară şi 
solicită dreptul la 
stimulent de inserţie, 
plata acestei 

 
(2) Persoanele care au 
finalizat concediul 
pentru creşterea copiilor 
şi obţin venituri supuse 
impozitului potrivit art. 
3 alin. (1) beneficiază 
de stimulentul de 
inserţie în cuantumul 
prevăzut la alin. (1) lit. 
b) după împlinirea de 
către copil a vârstei de 
2 ani, respectiv 3 ani în 
cazul copilului cu 
dizabilităţi până la 
împlinirea de către copil 
a vârstei de 3 ani, 
respectiv 4 ani în cazul 
copilului cu dizabilităţi. 
Acest stimulent de 
inserţie se acordă 
inclusiv persoanelor 
prevăzute la alin. (1). 
 
(3) Stimulentul de 
inserţie acordat până la 
împlinirea de către copil 
a vârstei de 4 ani în 
cazul copilului cu 
dizabilităţi nu se 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

indemnizaţii se 
suspendă. 
 
 
(4) Începând cu 
drepturile lunii aprilie 
2017, cuantumul 
stimulentului de inserţie 
se stabileşte la 650 lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Pentru drepturile 
ulterioare datei 
prevăzute la alin. (4), 
cuantumul stimulentului 
de inserţie prevăzut se 
majorează prin hotărâre 
a Guvernului. 

cumulează cu 
indemnizaţia prevăzută 
la art. 31 alin. (2). 
 
(4) În cazul persoanelor 
care beneficiază de 
indemnizaţia lunară 
prevăzută la art. 2 alin. 
(1) şi solicită dreptul la 
stimulent de inserţie, 
plata acestei 
indemnizaţii se 
suspendă. Indemnizaţia 
lunară prevăzută la art. 
2 alin. (1) nu se 
cumulează cu 
stimulentul de inserţie. 
 
(5) Stimulentul de 
inserţie în cuantumul 
prevăzut la alin. (2) se 
acordă şi în situaţia în 
care certificatul de 
încadrare în grad de 
handicap al copilului 
expiră după împlinirea 
de către copil a vârstei 
de 3 ani. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

 
(6) În situaţia persoanei 
îndreptăţite care 
beneficiază de 
stimulentul de inserţie 
în cuantumul prevăzut 
la alin. (2), al cărei copil 
este încadrat în grad de 
handicap după 
împlinirea de către 
acesta a vârstei de 3 
ani, stimulentul de 
inserţie se acordă până 
la împlinirea de către 
copil a vârstei de 4 ani. 
 
(7) În situaţia prevăzută 
la alin. (6), prelungirea 
perioadei de acordare a 
stimulentului de inserţie 
se face în baza unei noi 
cereri completate de 
persoana îndreptăţită şi 
a copiei după certificatul 
de încadrare în grad de 
handicap. 
 
(8) Cuantumul 
stimulentului de inserţie 
se majorează prin 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

hotărâre a Guvernului." 
 

7.  
Art.9 
 
(5) Prevederile alin. (4) 
se aplică inclusiv pentru 
situaţiile în care 
persoana se află cu 
primul copil în perioada 
de concediu şi 
indemnizaţie pentru 
creşterea copilului în 
baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 148/2005 privind 
susţinerea familiei în 
vederea creşterii 
copilului, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 7/2007, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
şi naşte un alt/alţi 
copil/copii sau se află în 
una dintre situaţiile 
prevăzute la art.8 
alin.(2). 
 
 

 
3. La articolul 9, 
alineatul (5) se 
abrogă. 
 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

8.  
__ 

 
4. La articolul 12, 
după alineatul (5) se 
introduc două noi 
alineate, alineatele 
(6) şi (7), cu 
următorul cuprins: 
"(6) Condiţia prevăzută 
la alin. (1) lit. c) se 
consideră îndeplinită şi 
în situaţia în care, după 
stabilirea dreptului, 
persoana îndreptăţită, 
împreună cu copilul 
pentru care se stabileşte 
dreptul, îşi stabileşte 
temporar reşedinţa în 
altă ţară. 
 
(7) În sensul 
prevederilor alin. (6), 
prin temporar se 
înţelege o perioadă de 
până la 6 luni pe an 
pentru toate situaţiile, 
cu excepţia celor 
prevăzute la art. 2 alin. 
(5) lit. k) şi x), pentru 
care condiţia prevăzută 
la alin. (1) lit. c) se 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

consideră îndeplinită pe 
toată perioada de 
însoţire ori în care se 
află în misiune." 
 

9.  
Art.14 
 
 
 
(4) Decizia prevăzută la 
alin. (3) se comunică 
solicitantului în termen 
de 5 zile lucrătoare de 
la data emiterii. 

 
5. La articolul 14, 
alineatul (4) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(4) Decizia prevăzută 
la alin. (3) se comunică 
solicitantului în termen 
de 5 zile lucrătoare de 
la data emiterii, direct 
sau prin poştă, inclusiv 
poşta electronică sau 
orice alt mijloc de 
comunicare." 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

10.  
Art.15 
 
(1) Drepturile prevăzute 
de prezenta ordonanţă 
de urgenţă 
reprezentând 
indemnizaţii şi stimulent 
de inserţie se stabilesc 
după cum urmează: 

 
6. La articolul 15 
alineatul (1), după 
litera c) se introduce 
o nouă literă, litera 
c1), cu următorul 
cuprins: 
"c1) începând cu ziua 
următoare celei în care 
persoana îndreptăţită 

 
__ 

Nemodificat  



 
17

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

realizează venituri 
supuse impozitului pe 
venit de natura celor 
prevăzute la art. 3 alin. 
(1), dacă cererea este 
depusă în termen de 30 
de zile lucrătoare de la 
această dată;" 
 

11.  
Art.15 
 
 
 
d) de la data depunerii 
cererii, pentru toate 
celelalte situaţii, inclusiv 
pentru cazul în care 
cererea a fost depusă 
peste termenele 
prevăzute la lit. a)-c). 

 
7. La articolul 15 
alineatul (1), litera d) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"d) de la data depunerii 
cererii, pentru toate 
celelalte situaţii, inclusiv 
pentru cazul în care 
cererea a fost depusă 
peste termenele 
prevăzute la lit. a)-c1)." 
 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

12.  
Art.15 
 
(11) Prevederile alin. (1) 
lit. d) se aplică şi în 
situaţia în care se 
solicită stimulentul de 

 
8. La articolul 15, 
alineatul (11) se 
abrogă. 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

inserţie prevăzut la art. 
7 alin. (2). 
 

13.  
__ 

 
9. La articolul 16, 
după alineatul (3) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (4), 
cu următorul cuprins: 
"(4) Plata indemnizaţiei 
pentru creşterea 
copilului se suspendă şi 
în situaţia în care: 
a) agenţia teritorială 
constată că pe baza 
documentelor transmise 
s-a stabilit un cuantum 
eronat al dreptului; 
b) în urma controlului 
efectuat de inspectorii 
sociali sau de 
reprezentanţi ai Curţii 
de Conturi a României 
s-au constatat date 
eronate cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor 
de acordare a 
drepturilor prevăzute de 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă." 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

14.  
Art.17 
 
 
Art. 17 - (1) Dreptul la 
stimulentul de inserţie 
prevăzut la art. 7 
încetează cu ziua 
următoare celei în care: 
a) beneficiază de 
concediile prevăzute la 
art. 2 alin. (1) lit. a), b) 
şi d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005 privind 
concediile şi 
indemnizaţiile de 
asigurări sociale de 
sănătate, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea 
nr. 399/2006, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
b) beneficiază de 
concediul prevăzut de 
Legea 
nr. 19/2020 privind 
acordarea unor zile 
libere părinţilor pentru 

 
10. Articolul 17 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 17 - (1) Dreptul la 
stimulentul de inserţie 
prevăzut la art. 7 
încetează începând cu 
ziua următoare celei în 
care: 
a) copilul a împlinit 
vârsta de 3 ani, 
respectiv 4 ani în cazul 
copilului cu dizabilităţi; 
b) a avut loc decesul 
copilului. 
 
(2) Dreptul la 
stimulentul de inserţie 
prevăzut la art. 7 se 
suspendă începând cu 
ziua următoare celei în 
care se constată: 
a) una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 16 
alin. (2), cu excepţia 
lit.i); 
b) beneficiarul nu mai 
realizează venituri de 
natura celor prevăzute 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Text  
act normativ de bază 
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Text 
ordonanţă de urgență

Text 
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Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

supravegherea copiilor, 
în situaţia închiderii 
temporare a unităţilor 
de învăţământ; 
c) se află în perioada 
prevăzută la art. 52 
alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
d) li s-a suspendat ori 
le-a încetat raportul de 
muncă ori de serviciu, 
ca urmare a instituirii 
situaţiei de urgenţă în 
condiţiile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 1/1999 privind 
regimul stării de asediu 
şi regimul stării de 
urgenţă, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea 
nr. 453/2004, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
 
e) beneficiarul se află în 
situaţia prevăzută la art. 

la art. 3 şi solicită 
concediul pentru 
creşterea copilului; 
c) copilul a împlinit 
vârsta de 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul 
copilului cu dizabilităţi şi 
beneficiarul nu mai 
realizează venituri de 
natura celor prevăzute 
la art. 3. 
 
(3) În situaţia 
persoanelor îndreptăţite 
aflate în plata 
stimulentului de inserţie 
care solicită concediile 
medicale prevăzute la 
art. 2 alin. (1), cu 
excepţia celui prevăzut 
la lit. c), din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005, aprobată 
cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 399/2006, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
plata stimulentului de 
inserţie nu se 
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38 alin. (7). 
 
(2) Dreptul la 
stimulentul de inserţie 
prevăzut la art. 7 se 
suspendă începând cu 
ziua următoare celei în 
care se constată una 
dintre situaţiile 
prevăzute la art. 16 
alin. (2), cu excepţia 
lit.i). 
 
(3) Dreptul la 
stimulentul de inserţie 
prevăzut la art. 7 se 
suspendă începând cu 
ziua următoare celei în 
care beneficiarul nu mai 
realizează venituri 
supuse impozitului şi 
solicită concediul pentru 
creşterea copilului. 
 
 
 
 
 
 
 

suspendă." 
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15.  
Art.18 
 
(3) Reluarea plăţii 
drepturilor suspendate în 
situaţiile prevăzute la art. 
16 alin. (2) şi art. 17 alin. 
(2) şi (3) se face la cerere, 
după cum urmează: 
 
a) începând cu ziua 
următoare pentru 
situaţiile prevăzute la 
art. 16 alin. (2) lit. i) şi 
art. 17 alin. (3), dacă 
cererea a fost depusă în 
termen de 60 de zile de 
la acea dată; 
 

 
11. La articolul 18 
alineatul (3), litera a) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
"a) începând cu ziua 
următoare pentru 
situaţiile prevăzute la 
art. 16 alin. (2) lit. i) şi 
art. 17 alin. (2) lit. b), 
dacă cererea a fost 
depusă în termen de 60 
de zile de la acea dată;" 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

16.  
__ 

 
12. La articolul 18, 
după alineatul (3) se 
introduc două noi 
alineate, alineatele 
(4) şi (5), cu 
următorul cuprins: 
"(4) În situaţia de 
suspendare prevăzută la 
art. 17 alin. (2) lit. b), 
plata stimulentului de 
inserţie se reia în 

 
__ 

 
Nemodificat 
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ordonanţă de urgență
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Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

cuantumul prevăzut de 
art. 7 alin. (1) şi (2), în 
funcţie de vârsta 
copilului. 
 
(5) În situaţia de 
suspendare prevăzută la 
art. 16 alin. (4), agenţia 
teritorială verifică, în 
termen de maximum 30 
de zile lucrătoare, 
cauzele care au condus 
la suspendarea plăţii. În 
situaţia în care în urma 
verificărilor nu se 
constată una din 
cauzele care conduc la 
încetarea dreptului, 
atunci plata 
indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului se 
reia cu ziua următoare 
finalizării termenului, în 
cuantumul anterior sau, 
după caz, în cuantumul 
recalculat, inclusiv 
pentru perioada de 
suspendare." 
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17.  
Art.20. - (1) Drepturile 
prevăzute de prezenta 
ordonanță de urgență 
nu pot fi urmărite silit 
decât în vederea 
recuperării, conform 
legii, a sumelor încasate 
necuvenit cu acest titlu.  
 
(2) Asupra drepturilor 
prevăzute de prezenta 
ordonanță de urgență 
nu se datorează impozit 
și nici contribuțiile 
sociale obligatorii 
stabilite de lege. 
 
(3) Abrogat. 

 
__ 

 
__ 

 
2. La articolul I, după 
punctul 12 se 
introduce un nou 
punct, pct. 121, cu 
următorul cuprins: 
«121. La articolul 20, 
după alineatul (1) se 
introduce un nou 
alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
”(11) Prin excepție de la 
prevederile alin.(1), 
indemnizația lunară 
pentru creșterea 
copiilor, prevăzută la 
art.2 alin.(1), poate fi 
urmărită silit numai 
pentru sumele datorate 
cu titlu de obligaţie de 
întreţinere, în 
exercitarea obligației de 
întreținere a copilului 
minor prevăzute la 
art.499 din Legea 
nr.287/2009 privind 
Codul civil, republicată 
cu modificările și 
completările 
ulterioare.”» 

 
Textul este necesar 
pentru punerea în 
acord cu Decizia  
Curții 
Constituționale a 
României 
nr.232/2021, prin 
care s-a constatat 
că prevederile 
art.20 alin.(1) din 
O.U.G. nr.111/2010, 
cu referire la 
indemnizația lunară 
pentru creșterea 
copiilor prevăzută la 
art.2 alin.(1) din 
acest act normativ, 
sunt 
neconstituționale. 
Indemnizația lunară 
pentru creșterea 
copilului trebuie să 
poată fi urmărită și 
supusă executării 
silite, în limitele 
prevăzute de cadrul 
legal în materie, 
respectiv Codul civil 
și Codul de 
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Autor: Oana-Silvia 
ȚOIU, Deputat USR 
PLUS și membrii 
comisiei 
 
 

procedură civilă 
pentru sumele 
datorate cu titlu de 
obligaţie de 
întreţinere, în 
exercitarea 
obligației de 
întreținere a 
copilului minor. 

18.  
Art.24 
 
 
 
Art. 24 - (1) Sumele 
reprezentând drepturile 
prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, 
încasate necuvenit, se 
recuperează de la 
beneficiarii acestora, în 
condiţiile legii, pe 
baza deciziei emise 
de directorul executiv 
al agenţiei teritoriale, 
cu respectarea 
termenului general 
de prescripţie. 
Sumele se achită de 

 
13. La articolul 24, 
alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 24 - (1) Sumele 
reprezentând drepturile 
prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, 
încasate necuvenit, se 
recuperează de la 
beneficiarii acestora, în 
condiţiile prevăzute 
de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2014 pentru 
reglementarea unor 
măsuri privind 
recuperarea debitelor 
pentru beneficiile de 

 
__ 

 
Nemodificat 
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către debitor, în 
termen de 180 de zile 
de la data 
comunicării deciziei. 

asistenţă socială, 
precum şi pentru 
modificarea art. 101 
din Legea 
nr.448/2006 privind 
protecţia şi 
promovarea 
drepturilor 
persoanelor cu 
handicap, aprobată 
cu modificări prin 
Legea nr. 266/2015, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, pe baza 
deciziei emise de 
directorul executiv al 
agenţiei teritoriale." 
 

19.  
__ 

 
14. La articolul 24, 
după alineatul (1) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
"(11) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), 
sumele reprezentând 
drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de 

 
__ 

 
Nemodificat 
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urgenţă, încasate 
necuvenit de către 
angajaţii sistemului de 
apărare, ordine publică 
şi securitate naţională, 
se recuperează de la 
beneficiarii acestora, în 
condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului 
nr. 121/1998 privind 
răspunderea materială a 
militarilor, aprobată prin 
Legea nr. 25/1999." 
 

20.  
Art.24 
 
 
 
(5) Decizia prevăzută la 
alin. (1) constituie titlu 
de creanţă şi devine 
titlu executoriu la data 
la care creanţa fiscală 
este scadentă prin 
expirarea termenului de 
plată prevăzut la alin. 
(1). Decizia poate fi 
contestată conform 
prevederilor Legii 

 
15. La articolul 24, 
alineatul (5) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(5) Decizia prevăzută 
la alin. (1) poate fi 
contestată conform 
prevederilor Legii nr. 
554/2004, cu 
modificările şi 
completările ulterioare." 

 
__ 

 
Nemodificat 
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contenciosului 
administrativ nr. 
554/2004, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

21.  
Art.25 
 
 
Art. 25 - (1) Angajatorul 
are obligaţia de a 
aproba concediul pentru 
creşterea copilului 
prevăzut la art. 2 alin. 
(1) şi la art. 11 alin. (1) 
lit. a). Perioada de 
acordare se stabileşte 
de comun acord cu 
angajatul. 
 
(2) Este interzis 
angajatorului să dispună 
încetarea raporturilor de 
muncă sau de serviciu 
în cazul: 
a)salariatei/salariatului 
care se află în concediu 
pentru creşterea 

 
16. Articolul 25 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art.25 - (1) 
Angajatorul are obligaţia 
de a aproba concediul 
pentru creşterea 
copilului prevăzut la art. 
2 alin. (1) şi la art. 11 
alin. (1) lit. a). Perioada 
de acordare se 
stabileşte de comun 
acord cu angajatul. 
 
(2) Este interzis 
angajatorului să dispună 
încetarea raporturilor de 
muncă sau de serviciu 
în cazul: 
a) salariatei/salariatului 
care se află, după caz, 
în concediu pentru 

 
__ 

 
Nemodificat 
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copilului în vârstă de 
până la un an, respectiv 
3 ani, în cazul copilului 
cu handicap; 
a)salariatei/salariatului 
care se află, după caz, 
în concediu pentru 
creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, 
respectiv 3 ani, în cazul 
copilului cu handicap; 
b)salariatei/salariatului 
care se află în plata 
stimulentului de inserţie 
prevăzut la art. 7 alin. 
(1); 
c)salariatei/salariatului 
care se află în concediul 
pentru creşterea 
copilului prevăzut la art. 
11 alin. (1) lit. a). 
 
(3) Interdicţia prevăzută 
la alin. (2) se extinde, o 
singură dată, cu 6 luni, 
după revenirea 
definitivă a 
salariatei/salariatului în 
unitate. 
 

creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, 
respectiv 3 ani, în cazul 
copilului cu handicap; 
b) salariatei/salariatului 
care se află în plata 
stimulentului de inserţie 
prevăzut la art. 7 alin. 
(1) şi (2); 
c) salariatei/salariatului 
care se află în concediul 
pentru creşterea 
copilului prevăzut la art. 
11 alin. (1) lit. a). 
 
(3) Prevederile alin. (2) 
nu se aplică în cazul 
concedierii pentru 
motive ce intervin ca 
urmare a reorganizării 
judiciare sau a 
falimentului 
angajatorului, în 
condiţiile legii, şi nici în 
situaţiile prevăzute la 
art. 90 alin. 2 din Legea 
nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor 
militare, cu modificările 
şi completările 
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(4)Prevederile alin. (2) 
şi (3) nu se aplică în 
cazul concedierii pentru 
motive ce intervin ca 
urmare a reorganizării 
judiciare sau a 
falimentului 
angajatorului, în 
condiţiile legii. 
 
(5) În situaţia prevăzută 
la art. 7 alin. (2), 
salariata/salariatul are 
obligaţia de a anunţa, în 
scris, angajatorul cu cel 
puţin 30 de zile înainte 
intenţia de reluare a 
raportului de muncă sau 
de serviciu. 
 
(6) Este interzis 
angajatorului să 
restricţioneze accesul 
salariatei/salariatului la 
acordarea stimulentului 
de inserţie prevăzut la 
art. 7 alin. (2), dacă 
aceasta/acesta şi-a 
îndeplinit obligaţia 

ulterioare. 
 
(4) În cazul persoanei 
îndreptăţite care are 
calitatea de salariat şi 
care se întoarce la 
activitatea profesională 
pentru a obţine 
stimulentul de inserţie 
acordat în condiţiile art. 
7, aceasta are obligaţia 
de a anunţa, în scris, 
angajatorul cu cel puţin 
30 de zile înainte 
intenţia de reluare a 
raportului de muncă sau 
de serviciu. 
 
 
 
 
(5) Este interzis 
angajatorului să 
restricţioneze accesul 
salariatei/salariatului la 
acordarea stimulentului 
de inserţie, dacă 
aceasta/acesta şi-a 
îndeplinit obligaţia 
prevăzută la alin. (4)." 
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prevăzută la alin. (5). 
 

 

22.  
__ 

 
17. La articolul 31, 
după alineatul (6) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (7), 
cu următorul cuprins: 
"(7) Persoanele care, în 
perioada în care sunt 
îndreptăţite să 
beneficieze de concediul 
prevăzut la alin. (1), 
obţin venituri supuse 
impozitului potrivit art. 
3, altele decât cele 
prevăzute de art. 16 
alin. (3), au dreptul la 
un stimulent de inserţie, 
în cuantum egal cu cel 
prevăzut la art. 7 alin. 
(2)." 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

23.  
__ 

 
18. La articolul 32, 
după alineatul (5) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (6), 
cu următorul cuprins: 
"(6) Persoanele care se 

 
__ 

 
Nemodificat 
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află în situaţia 
prevăzută la alin. (1) lit. 
a) pot opta între 
acordarea indemnizaţiei 
prevăzute la alin. (5) şi 
acordarea stimulentului 
prevăzut la art. 31 alin. 
(7)." 
 

24.  
__ 

 
19. La articolul 35 
alineatul (1), după 
litera d) se introduce 
o nouă literă, litera 
d1), cu următorul 
cuprins: 
"d1) de la data realizări 
veniturilor supuse 
impozitului, dacă 
cererea este depusă în 
termen de 30 de zile de 
la acea dată;" 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

25.  
__ 

 
20. La articolul 37 
alineatul (1), după 
litera j) se introduce 
o nouă literă, litera 
k), cu următorul 
cuprins: 

 
__ 

 
Nemodificat 

 



 
33

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

"k) persoana 
îndreptăţită nu mai 
realizează venituri 
supuse impozitului şi 
solicită acordarea 
concediului pentru 
îngrijirea copilului." 
 

26.  
Art.37 
 
 
 
(4) Reluarea acordării 
drepturilor prevăzute la 
art. 31, suspendate în 
situaţiile prevăzute la 
alin. (1) şi (2), se face 
la cerere, prevederile 
art. 18 aplicându-se 
corespunzător. 

 
21. La articolul 37, 
alineatul (4) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(4) Reluarea acordării 
drepturilor prevăzute la 
art. 31, suspendate în 
situaţiile prevăzute la 
alin. (1) şi (2), se face 
la cerere, prevederile 
art. 18 alin. (1)-(3) 
aplicându-se 
corespunzător." 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

27.  
__ 

 
Art. II - În termen de 
60 de zile de la 
publicarea în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

Normele metodologice 
de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2010 privind 
concediul şi 
indemnizaţia lunară 
pentru creşterea 
copiilor, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului 
nr. 52/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
se modifică în mod 
corespunzător prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

28.  
__ 

 
Art. III - Prevederile art. 
I intră în vigoare odată 
cu intrarea în vigoare a 
hotărârii Guvernului 
prevăzute la art. II. 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

29.  
__ 

 
Art. IV - (1) Prevederile 
art. 7 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 
111/2010 privind 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

concediul şi 
indemnizaţia lunară 
pentru creşterea 
copiilor, aprobată prin 
Legea nr. 132/2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu 
modificările şi 
completările aduse prin 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se aplică şi 
persoanelor care 
îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) au beneficiat de 
concediu şi indemnizaţie 
pentru creşterea copiilor 
şi/sau de stimulentul de 
inserţie; 
b) realizează venituri 
supuse impozitului din 
salarii şi asimilate 
salariilor, venituri din 
activităţi independente, 
venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală, 
venituri din activităţi 
agricole, silvicultură şi 
piscicultură, supuse 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

impozitului pe venit 
potrivit prevederilor 
Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
c) copiii nu au împlinit 
vârsta de 3 ani, 
respectiv 4 ani în cazul 
copilului cu dizabilităţi. 
 
(2) În vederea acordării 
stimulentului de inserţie 
potrivit alin. (1) de la 
data intrării în vigoare a 
prevederilor art. I din 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, persoanele 
depun o nouă cerere în 
termen de 30 de zile 
lucrătoare de la această 
dată. 
 
(3) În situaţia în care se 
depăşeşte termenul 
prevăzut la alin. (2), 
stimulentul de inserţie 
se acordă de la data 
depunerii cererii. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

30.  
__ 

 
Art. V - 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, 
precum şi cu cele aduse 
prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă, va fi 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, după 
aprobarea acesteia prin 
lege, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

31.  
__ 

 
__ 

 
__ 

 
Art. II - În termen de 
30 de zile de la data 
publicării prezentei legi 

 
Se introduce un nou 
articol, art. II, prin 
care se dispune 
modificarea în mod 



 
38

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

OUG nr.111/2010 

Text 
ordonanţă de urgență

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
Normele metodologice 
de aplicare a 
prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr.111/2010 privind 
concediul și 
indemnizația lunară 
pentru creșterea 
copiilor, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului 
nr. 52/2011, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
se modifică în mod 
corespunzător prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
Autori: membrii comisiei

corespunzător a 
Normelor 
metodologice aprobate 
prin Hotărârea 
Guvernului 
nr.52/2011. 
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