Parlamentul României
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru stimularea natalității și sprijinirea familiilor cu copii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articolul I
Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3
(1) Alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul
copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru
tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3);
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu
handicap.
(2) Cuantumul prevăzut la alin. (1) se aplică începând cu drepturile aferente lunii
următoare intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, cuantumul alocației de stat
pentru copii se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, cu rata medie anuală a
inflației realizată în anul precedent și comunicată de Institutul Național de Statistică.
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(4) În condițiile în care bugetul de stat poate susține un cuantum mai mare al alocației
de stat pentru copii, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili un nivel mai ridicat
decât cel prevăzut la alin. (3).
(5) Titular al dreptului la alocația de stat pentru copii este copilul.
(6) Dacă din calculul cuantumului alocației de stat pentru copii prevăzut la alin. (3)
și (4) rezultă fracțiuni de bani, cuantumului se rotunjește la leu în favoarea
beneficiarului.”
Articolul II
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 2
noiembrie 2015 se modifică și se completează după cum urmează:
„1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii
defavorizate și a creșterii accesului la educație a acestora, se instituie stimulentul
educațional, sub formă de tichete sociale în valoare de 1.000 de lei pe lună pentru
copiii cu vârsta între 0 – 3 ani și de 1.500 lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 3
– 6 ani.
(2) Stimulentul educațional se acordă în cadrul unui program național, potrivit
prevederilor art. 9 alin. (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu
modificările ulterioare, pentru stimularea participării la învățământul preșcolar
public sau privat.
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Tichetele sociale se acordă copiilor din familiile care au venituri nete pe
persoană, calculate inclusiv pentru copiii aflați în întreținere, sub 1.000 de lei pe
lună.
(2) Prin excepție de la alin. (1), tichetul social se acordă și copiilor aflați în îngrijirea
persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada
absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, dacă veniturile nete pe persoană, inclusiv pentru copiii aflați în îngrijire,
nu depășesc nivelul de 1.000 de lei pe lună.
(3) Pentru copiii provenind din familii monoparentale cu venituri nete pe persoană,
calculate inclusiv pentru copiii aflați în întreținere, sub 1.000 de lei pe lună, tichetele
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sociale au o valoare de 1.400 de lei pentru copiii cu vârsta între 0 – 3 ani și de 1.600
lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 3 – 6 ani.
(4) Tichetul social se acordă numai pentru copiii de până la 6 ani înscriși într-o
unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv în creșe sau grădinițe publice și
private.
3. Alineatul (1) de la articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Stimulentul educațional se acordă pe bază de cerere depusă de unul din părinți la
Direcția județeană de asistență socială și protecția copilului.
4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvența regulată la
creșă sau grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional
prevăzut de prezenta lege.
(2) În sensul prezentei legi, prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a
copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate și a
învoirilor.
(3) Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, cu
condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de program la creșă/grădiniță
următoarele cazuri:
a) absențe pentru cauze medicale: numai dacă părinții aduc scutiri/adeverințe
medicale care recomandă repausul/tratamentul la domiciliu, corespunzătoare
perioadelor în care au lipsit copiii. În mod excepțional copiii pot beneficia de tichete
sociale o singură dată pe an școlar, dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de
50% din zilele de program la creșă/grădiniță, din motive medicale;
b) învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu condiția
anunțării administrației școlii.
5. Articolul 6 se abrogă.”
Articolul III
Articolele II și III din Legea nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.
248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 323 din 17 aprilie 2020, se abrogă.
Articolul IV
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Articolul 77 din Codul Fiscal, respectiv Legea nr. 227/2015 publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la
deducerea din venitul brut lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere
personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile, numai pentru
veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.
(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar
brut de până la 5.000 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care au un copil minor în întreținere - 1000 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au doi copii minori în întreținere - 1500 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au trei copii minori în întreținere - 2000 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multi copii minori în întreținere - 3000
lei.
(3) Suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în
întreţinerea căruia se află copilul minor până la 18 ani.
(4) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru copiii minori aflați în
întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care
acestia au fost întreţinuți. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea
contribuabilului.
(5) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă
personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.”
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