
 

 

 

   

 

 

 

 

      

 

   

             

         

      

  

                  

 

         

       

   

     

   

   

          

   

                    

        

  

            

      

    

   

       

 

              

 

LEGE  

pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative  

din domeniul beneficiilor de asistență socială, referitoare la  

constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
	

Parlamentul României adoptă prezenta lege 

”Art. I 	 - Articolul 281 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
	

nr. 401 din 20 iulie 2001, se modifică după cum urmează:  

”Art. 281 - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei  

neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7) - (9), art. 11  

alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 131 alin. (3) şi (4), art. 141 alin. (3), art. 15 alin. (3),, art. 17 alin. (1)  

şi art. 20 alin. (3).  

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei 

următoarele fapte: 

a)	 neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din 

subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul 

asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei 

publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, 

precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea 

termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (3); 

b)	 neîndeplinirea de către agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi 

inspectoratul teritorial de muncă a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin (2). 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei 

neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) și art. 

141 alin. (1). 

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează: 

a)	 de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice și inspectorii sociali, în cazul contravenţiilor prevăzute 

la alin. (1) - (3); 

b) de către primari sau persoanele împuternicite de aceştia, în cazul contravenției 

prevăzute la alin. (3). 

(5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) - (3) se actualizează 

prin hotărâre a Guvernului. 
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(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia 

jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) - (3), agentul constatator făcând menţiune 

despre această posibilitate în procesul/verbal de contravenție. 

(7) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) - (3), se completează 

cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(8) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condiţiile alin. (4) 

lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al 

sectorului municipiului Bucureşti, după caz. 

(9) În situaţia în care aplicarea sancţiunilor se realizează de către unul dintre organele 

de control prevăzute la alin. (4), la verificarea efectuată de alt organ de control, în procesul-

verbal de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi aplicate încă o dată sancţiunile prevăzute 

la alin. (1) - (3). ” 

Art. II – Articolul 35 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
	

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu  

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

”Art. 35 - (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei  

neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 16, art. 21, art. 23  

alin. (3) şi (4), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 29 și art. 33 alin. (2).  

(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei 

următoarele fapte: 

a)	 neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din 

subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul 

asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei 

publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, 

precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea 

termenelor prevăzute la art. 15 alin. (2); 

b)	 neîndeplinirea de către inspectoratul şcolar judetean a obligaţiilor prevăzute la art. 

27 alin. (1). 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei 

neîndeplinirea de către titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei a obligaţiei prevăzute la art. 

23 alin. (1) şi art. 24 alin. (1). 
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(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează: 

a)	 de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice și inspectorii sociali, în cazul contravenţiilor prevăzute la 

alin. (1) - (3); 

b)	 de către primari, persoanele împuternicite de aceştia, în cazul contravenţiilor 

prevăzute la alin. (3). 

(5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) - (3) se actualizează 

prin hotărâre a Guvernului. 

(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia 

jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) - (3), agentul constatator făcând menţiune 

despre această posibilitate în procesul-verbal de contravenție. 

(7) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) - (3), se completează 

cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(8) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condiţiile alin. (4) 

lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al 

sectorului municipiului Bucureşti, după caz. 

(9) În situaţia în care aplicarea sancţiunilor se realizează de către unul dintre organele 

de control prevăzute la alin. (4), la verificarea efectuată de alt organ de control, în procesul-

verbal de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi aplicate încă o dată sancţiunile prevăzute 

la alin. (1) - (3). ” 

Art. III - Articolul 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 629 din 02.09.2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

”Art.33 - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei 

nerespectarea de către primar a dispoziţiilor prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 14 alin. (5), art. 15 

alin. (1), art. 17, art. 19 alin. (3) - (6), art. 25 alin.(1), (2), (4) și (5), art. 27 alin. (3) şi art. 31 alin. 

(3). 

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei 

următoarele fapte: 

3  

http://lege5.ro/MonitorOficial/mongeztaobvga/monitorul-oficial-partea-i-nr-629-02-09-2011
http://lege5.ro/MonitorOficial/mongeztaobvga/monitorul-oficial-partea-i-nr-629-02-09-2011


 

 

           

  

       

     

       

    

        

   

                

   

           

      

    

    

       

  

                 

     

  

   

              

       

        

   

           

      

       

    

  

            

   

 

           

  

a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială a 

documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi 

nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea 

termenelor prevăzute la art. 14 alin. (7), art. 15 alin. (1) și art. 17 alin. (2) și (7); 

b)	 nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi 

(2), art. 21 alin. (1) - (5), art. 23 alin. (1) - (5) şi art. 31 alin. (3); 

c)	 nerespectarea de către asociaţia de proprietari/locatari a dispoziţiilor art. 20 alin. 

(1) - (4), art. 22 alin. (3) şi art. 24 alin. (3). 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, 

situaţia în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3) și art. 19 alin.(1). 

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: 

a)	 organele cu atribuţii de control a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice și inspectorii sociali, pentru contravenţiile prevăzute la 

alin. (1) - (3); 

b)	 de primari, persoanele împuternicite de aceştia, pentru contravenţiile prevăzute la 

alin.(2) lit. (b) și (c) și alin.(3); 

(5) În situaţia în care aplicarea sancţiunilor se realizează de către unul dintre organele de 

control prevăzute la alin. (4), la verificarea efectuată de alt organ de control, în procesul-verbal 

de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi aplicate încă o dată sancţiunile prevăzute la alin. 

(1) - (3). 

(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia 

jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) - (3), agentul constatator făcând menţiune 

despre această posibilitate în procesul-verbal de contravenție. 

(7) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contravenţie şi se sancţionează în 

conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 

privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării 

energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

84/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

(8) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) - (3), se completează cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

(9) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) - (3) se actualizează prin 

hotărâre a Guvernului. ” 
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Art. IV. - Articolul 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010 cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

”Art. 26 - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei 

nerespectarea de către primar a prevederilor art. 14 alin.(2), art. 19 alin (2) și art. 38 alin.(3) si 

(5). 

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei 

nerespectarea de către angajator  a prevederilor art. 25. 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei 

nerespectarea de către beneficiari a prevederilor art.19 alin.(1). 

(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin (1) - (3) şi aplicarea amenzilor 

corespunzătoare se fac de către organele cu atribuţii de control a Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și inspectorii sociali. 

(5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) - (3) se actualizează 

prin hotărâre a Guvernului. 

(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia 

jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) - (3), agentul constatator făcând menţiune 

despre această posibilitate în procesul-verbal de contravenție. 

(7) În situaţia în care aplicarea sancţiunilor se realizează de către unul dintre 

organele de control prevăzute la alin. (4), la verificarea efectuată de alt organ de control, în 

procesul-verbal de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi aplicate încă o dată sancţiunile 

prevăzute la alin. (1) - (3). 

(8) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) - (3), se completează 

cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. ” 

Art. V. - Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

se completează, după cum urmează: 

1. După art. 10 se introduce un nou articol, art. 101, cu următorul cuprins: 
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”Art. 101 - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei 

următoarele fapte: 

a) nerespectarea de către serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, 

oraşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art.5 

alin.(1); 

b) nerespectarea de către inspectoratul școlar județean, respectiv a Municipiului 

București, a prevederilor art.5 alin.(2) și (3); 

c) nerespectarea de către unitățile de învațămant din subordinea altor autorități ale 

administrației publice centrale de specialitate a prevederilor art.5 alin.(4). 

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei 

nerespectarea de către persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii a 

prevederilor art.7 alin.(1). 

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către organele cu 

atribuţii de control a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și 

inspectorii sociali, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) și (2); 

(4) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi  (2) se actualizează 

prin hotărâre a Guvernului. 

(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia 

jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) - (2), agentul constatator făcând menţiune 

despre această posibilitate în procesul-verbal de contravenție. 

(6) În situaţia în care aplicarea sancţiunilor se realizează de către unul dintre organele 

de control prevăzute la alin. (3), la verificarea efectuată de alt organ de control, în procesul-

verbal de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi aplicate încă o dată sancţiunile prevăzute 

la alin. (1) - (2). 

(7) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) - (2), se completează 

cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. ” 

Art. VI. - Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008 se completează, după cum urmează: 

1. După articolul 100 se introduc 2 noi articole, 1001 și 1002, cu următorul cuprins: 
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”Art. 1001 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, 

următoarele fapte: 

a)	 nerespectarea de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului 

județene respectiv ale sectoarelor municipiului București a prevederilor art.23 

alin.(3), art.42 alin.(6), art.88, art. 903 alin.(2), și (7); 

b)	 nerespectarea de către Comisiile de evaluare a prevederilor art.89 alin.(1) și (4); 

c)	 nerespectarea de către primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau 

reședința persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art.39 alin.(1) 

și (2), art.40 alin.(1), art.44; 

d)	 nerespectarea de către serviciile publice de asistenţă socială a prevederilor art.40 

alin.(2); 

e) nerespectarea de către unităţile protejate autorizate a prevederilor art. 82 alin.(2); 

f) nerespectarea de către consiliile judeţene, după caz, consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București a prevederilor art. 85 alin.(5). 

Art. 1002 - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la 

art.1001 se fac de către inspectorii sociali. 

(2) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat. 

(3) Cuantumul amenzilor contravenţionale, prevăzute la art.1001, se actualizează 

prin Hotărâre de Guvern. 

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 

data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia 

jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 1001, agentul constatator făcând menţiune despre 

această posibilitate în procesul-verbal de contravenţie. ” 
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