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OUG nr. 42/2013 - modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei a fost
publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287, din 21 mai 2013.

Asa cum s-a stabilit in cadrul acordurilor incheiate cu Fondul Monetar International si cu celelalte institutii participante
la sustinerea financiara a Romaniei, precum si in baza prevederilor documentelor Uniunii Europene, in Romania se
trece la liberalizarea preturilor la energie electrica si gaze naturale. In acest context se pune problema instituirii unor
masuri de protectie sociala acordate clientilor vulnerabili, masuri ce ar urma sa fie stabilite prin lege si acordate de
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Conform obligatiilor asumate de Romania in
documentele semnate cu Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia Europeana, masurile de protectie
vor lua in considerare cresterile de preturi la energie electrica si gaze naturale din perioada imediat urmatoare. In
considerarea faptului ca elementele sus-mentionate trebuie aplicate incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2013 si ca
necesita pregatiri administrative atat la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, cat si la nivelul Agentiei Na
tionale pentru Plati si Inspectie Sociala, constituind astfel o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi
amanata, se impune ado ptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta. In temeiul art. 115 alin. (4) din
Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: &bdquo;
Art. 4. (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare
ISR, si, incepand cu data de 1 iulie 2013, este de:
a) 0,271 ISR pentru persoana singura;
b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cate 0,070 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile
prezentei legi
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:
a) 0,283 ISR pentru persoana singura;
b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cate 0,073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile
prezentei legi.&rdquo;
2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: &bdquo;
Art. 5. (1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4, transformate in lei, si
venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Daca din calculul in lei rezulta fractiuni in bani, acestea se
rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarului.&rdquo;
3. La articolul 7, alineatul (2) se abroga.
4. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: &bdquo;
Art. 15. (1) Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3
luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1)
(2) Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si inspectoratul teritorial de munca vor transmite primarilor si
agentiei teritoriale, lunar, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in
munca, inclusiv care au plecat cu contract de munca in strainatate, aurefuzat un loc de munca oferit sau un curs de
calificare/recalificare/formare profesionala
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(3) Pentru intocmirea tabelelor prevazute la alin. (2), primarii au obligatia de a transmite lunar, in termenul prevazut la
art. 131 alin. (3), lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social atat la agentia teritoriala
pentru ocuparea fortei de munca si inspectoratul teritorial de munca, cat si la agentia teritoriala
(4) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii ajutorului social.&rdquo;
5. La articolul 18 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: &bdquo;d) in
situatia in care pe baza informatiilor transmise de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si de
inspectoratele teritoriale de munca, potrivit art. 15, se constata ca persoanele apte de munca din familiile beneficiare
de ajutor social nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1).&rdquo;
Art. II. - Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins: &bdquo;
Art. 5. (1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana
la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei, incepand cu luna iulie 2013, este stabilit prin raportare la indicatorul
social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:
a) 0,080 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,160 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,240 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,320 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi
(2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste
0,40 ISR si pana la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei, incepand cu luna iulie 2013, este stabilit dupa cum
urmeaza:
a) 0,066 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,132 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,198 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,264 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi
(3) Daca din calculul in lei al alocatiei rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea
beneficiarului.&rdquo;
2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: &bdquo;
Art. 6. (1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana
la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei, incepand cu luna iulie 2013, este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,130 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,260 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,390 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,520 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi
(2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste
0,40 ISR si pana la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei, incepand cu luna iulie 2013, este stabilit dupa cum
urmeaza:
a) 0,120 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,240 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,360 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,480 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi
(3) Daca din calculul in lei al alocatiei rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea
beneficiarului.&rdquo;
Art. III. (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2013
(2) Pentru beneficiarii de ajutor social ale caror drepturi au fost stabilite in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior datei de 1 iulie 2013, respectiv anterior datei de 1
ianuarie 2014, cuantumul ajutorului social se recalculeaza de catre agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala,
respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, pe baza ultimei dispozitii a primarului
inregistrata
(3) Diferenta rezultata in urma recalcularii prevazute la alin. (2) se acorda in baza deciziei directorului executiv al
agentiei teritoriale, care se comunica primarilor si beneficiarilor
(4) Pe baza deciziei prevazuta la alin. (3) primarii au obligatia de a emite o noua dispozitie de modificare a
cuantumului pe care o comunica agentiilor teritoriale in termenul prevazut la art. 131 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare
(5) Pentru beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia
pentru sustinerea familiei, republicata, cu drepturi stabilite anterior datei de 1 iulie 2013, noile cuantumuri se acorda
incepand cu drepturile lunii iulie 2013, prevederile alin. (2)-(4) aplicandu-se in mod corespunzator.
Art. IV. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr.
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta
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ordonanta de urgenta, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege,
dandu-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
p. Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Georgeta Bratu, secretar de stat
Ministrul delegat pentru dialog social, Adriana Doina Pana
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Bucuresti, 15 mai 2013.
Nr. 42.

http://www.consultanta-contabilitate.ro

RELAD - Lideri. Si partenerii tai

Generat: 14 February, 2016, 08:54

