
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor  

pentru beneficiile de asistență socială 

 

 

Având în vedere că prin Legea nr. 270/2013 s-a completat Legea nr.500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările ulterioare, în sensul introducerii unui articol nou, art. 731 , prin 

care se impun ”dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere,pentru sumele 

recuperate reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, 

Ținând cont de natura beneficiilor de asistență socială, care sunt măsuri destinate 

categoriilor vulnerabile, cu venituri reduse, și că aplicarea de dobânzi și penalități în situația 

determinării unui drept acordat necuvenit, va conduce la o vulnerabilizare și mai accentuată a 

acestor familii sau persoane, 

În considerarea faptului că, beneficiile de asistenţă socială, așa cum sunt acestea definite 

de Legea asistenței sociale nr.292/2011, reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a 

veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai 

minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii 

vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege, 

 Considerând cuantumurile ajutoarelor, alocațiilor și indemnizațiilor acordate ca beneficii 

de asistență socială ca fiind relativ reduse și că prin aplicarea dobânzilor/penalităților/majorărilor 

se va ajunge la situații de dublare efectivă a sumelor datorate de beneficiar, în condițiile în care 

acesta este lipsit de venituri sau are venituri extrem de reduse și că recuperarea cu 

dobânzi/penalități/majorări a alocației de stat pentru copii, a alocației pentru susținerea familiei, 

a drepturilor pentru persoanele cu dizabilități, a ajutorului social și chiar a indemnizației pentru 

creșterea copilului poate creea noi situații sociale, 

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public și 

constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea 

de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art. 1 – Prin excepție de la prevederile art. 731 din Legea nr.500/2002 privind finanțele 

publice, recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite 



de organele de control competente, acordate din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de 

beneficii de asistență socială, nu se realizează cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere 

sau majorări de întârziere.   

 

Art. 2 – (1) Fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență următoarele beneficii de asistență 

socială: 

a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

b) alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația 

pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

c) alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr.61/1993 privind alocația de stat 

pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

d) drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

f) alocația lunară de plasament acordată în baza Legii nr.272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 

g) ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece, cu 

modificările și completările ulterioare; 

h) indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de 

prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate 

cu HIV sau bolnave de SIDA; 

i) drepturile persoanelor cu dizabilități acordate în baza art. 58 din Legea nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

j) ajutorul lunar nerambursabil acordat în baza Legii nr.122/2006 privind azilul în România, 

cu modificările și completările ulterioare; 

k) orice alte drepturi acordate în baza legii din bugetul de stat. 



(2) Fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și subvențiile acordate în temeiul Legii 

nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și sumelor cu titlul de beneficii 

de asistență socială sau subvenții prevăzute la alin.(1) și (2), constatate ca prejudicii/plăţi 

nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente până la intrarea în 

vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care nu au fost încă recuperate. 

 

Art.3 – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență art.101 din Legea 

nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr.1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Art. 101 – (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestații, se recuperează de la titularul 

dreptului  sau de la familia acestuia, după caz, în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru 

creanţele bugetare. 

              (2) În situaţia în care beneficiarul dreptului, persoană care locuiește singură, a 

decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații.” 
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