
Parlamentul Romdniei

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE
pentru sprijinirea familiilor cu copii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I
Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se modified §i va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 3
(1) Alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul 
copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru 

tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3);
c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu 

handicap.
(2) Cuantumul prevazut la alin. (1) se aplica incepand cu drepturile aferente lunii 
urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, cuantumul alocatiei de stat 
pentru copii se indexeaza anual, prin hotarare a Guvemului, cu rata medie anuala a 

inflatiei realizata in anul precedent si comunicata de Institutul National de 

Statistica.
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(4) In conditiile in care bugetul de stat poate sustine un cuantum mai mare al 
alocatiei de stat pentru copii, prin hotarare a Guvemului se poate stabili un nivel 
mai ridicat decat cel prevazut la alin. (3).
(5) Titular al dreptului la alocatia de stat pentru copii este copilul.
(6) Daca din calculul cuantumului alocatiei de stat pentru copii prevazut la alin. (3) 

si (4) rezulta fractiuni de bani, cuantumului se rotunjeste la leu in favoarea 

beneficiarului.”
Articolul II
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile si completarile 

ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 813 din 2 

noiembrie 2015 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
„1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(1) in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii 
defavorizate si a cresterii accesului la educatie a acestora, se instituie stimulentul 
educational, sub forma de tichete sociale in valoare de 1.000 de lei pe luna pentru 

copiii cu varsta intre 0 - 3 ani si de 1.500 lei pe luna pentru copiii cu varsta intre 3 

- 6 ani.
(2) Stimulentul educational se acorda in cadrul unui program national, potrivit 
prevederilor art. 9 alin. (2) si (5) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu 

modificarile ulterioare, pentru stimularea participarii la invatamantul prescolar 

public sau privat.
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Tichetele sociale se acorda copiilor din familiile care au venituri nete pe 

persoana, calculate inclusiv pentru copiii aflati in intretinere, sub 1.000 de lei pe 

luna.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), tichetul social se acorda si copiilor aflati in 

ingrijirea persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, 
pe perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 

protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, daca veniturile nete pe persoana, inclusiv pentru copiii 
aflati in ingrijire, nu depasesc nivelul de 1.000 de lei pe luna.
(3) Pentru copiii provenind din familii monoparentale cu venituri nete pe persoana, 
calculate inclusiv pentru copiii aflati in intretinere, sub 1.000 de lei pe luna, 
tichetele sociale au o valoare de 1.400 de lei pentru copiii cu varsta intre 0 - 3 ani 
si de 1.600 lei pe luna pentru copiii cu varsta intre 3-6 ani.
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(4) Tichetul social se acorda numai pentru copiii de pana la 6 ani inscrisi intr-o 

unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, respectiv in crese sau gradinite publice si 
private.
3. Alineatul (1) de la articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Stimulentul educational se acorda pe baza de cerere depusa de unul din parinti 
la Directia judeteana de asistenta soeiala si protectia copilului.
4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul euprins:
(1) Acordarea stimulentelor educationale este conditionata de freeventa regulata la 

cresa sau gradinita a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational 
prevazut de prezenta lege.
(2) In sensul prezentei legi, prin freeventa regulata se intelege prezenta zilnica a 

copilului la gradinita in luna monitorizata, cu exceptia absentelor motivate si a 

invoirilor.
(3) Se considers absente motivate, ce nu afecteaza aeordarea tichetelor sociale, cu 

conditia ca acestea sa nu depaseasca 50% din zilele de program la cresa/gradinita 

urmatoarele cazuri:
a) absente pentru cauze medicale: numai daca parintii aduc scutiri/adeverinte 

medicale care recomanda repausul/tratamentul la domiciliu, corespunzatoare 

perioadelor in care au lipsit copiii. In mod exceptional copiii pot beneficia de 

tichete sociale o singura data pe an scolar, daea in luna monitorizata au lipsit mai 
mult de 50% din zilele de program la cresa/gradinita, din motive medicale;
b) invoiri: copiii pot fi invoiti de catre parinti in limita a 3 zile pe luna, cu conditia 

anuntarii administratiei scolii.
5. Articolul 6 se abroga.”
Articolul III
Articolele II si III din Legea nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul preseolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 323 din 17 aprilie 2020, se abroga.
Articolul IV
Articolul 77 din Codul Fiscal, respectiv Legea nr. 227/2015 publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a) §i alin. (2) au dreptul la 

deducerea din venitul brut lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere
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personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile, numai pentru 

veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.
(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar 

brut de pana la 5.000 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care au un copil minor m mtretinere - 1000 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au doi copii minori m intretinere - 1500 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au trei copii minori m mtretinere - 2000 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multi copii minori in intretinere - 
3000 lei.
(3) Suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui contribuabil in 

intretinerea caruia se afla copilul minor pana la 18 ani.
(4) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru copiii minori aflati in 

intrefinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in 

care acestia au fost intrefinuti. Perioada se rotunje§te la luni intregi in favoarea 

contribuabilului.
(5) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda 

personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.”

Aceasta lege a fost adoptata de Senat, in sedinta din 

prevederilor art. 75 si art. 76, alin. (2) din Constitutia Romaniei republicata.
Presedintele Senatului 

Anca Dana Dragu

cu respectarea

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputafilor, in ^edinfa din.............
respectarea prevederilor art. 75 §i art. 76, alin. (2) din Constitu{ia Romaniei 
republicata.

cu

Pre§edintele Camerei Deputafilor 

Ludovic Orban
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