
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Legea nr. 161/2009 

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2008
�
privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii
�

legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de
�
baza minim brut pe tara garantat in plata
�

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322, din 14 mai 2009. 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

Art. I. — Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118 din 1 octombrie 2008 
privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor 
dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe 
tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 3 
octombrie 2008, cu urmatoarea completare: 
— Dupa articolul IV se introduce un nou articol, articolul V, cu urmatorul cuprins: 
„Art. V. — Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala 
complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobata cu 
completari prin Legea nr. 41/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum 
urmeaza: 

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
«Art. 2. — Alocatia familiala complementara se acorda lunar familiei prevazute la art. 1, 
daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 470 lei.» 

2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
«Art. 7. — Alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale, daca 
realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 470 lei.»” 

Art. II. — Prevederile art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2008 
privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor 
dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe 
tara garantat in plata, cu completarile aduse prin prezenta lege, se aplica incepand cu luna 
urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi. 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 
si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 
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