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              ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 44/2014 din 26 iunie 2014
pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

    Text în vigoare începând cu data de 12 decembrie 2016
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 12 decembrie 2016.

    Act de bază
#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014

    Acte modificatoare
#M1: Legea nr. 266/2015
#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În 
faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau 
completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN
    NOTĂ:
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015 
(#M1).

#B
    Având în vedere că prin Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice s-a completat Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul introducerii unui articol nou, art. 73^1 prin care se impun "dobânzi şi penalităţi de 
întârziere sau majorări de întârziere, pentru sumele recuperate reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din 
fonduri publice",
    ţinând cont de natura beneficiilor de asistenţă socială, care sunt măsuri destinate categoriilor vulnerabile, 
cu venituri reduse, şi că aplicarea de dobânzi şi penalităţi în situaţia determinării unui drept acordat 
necuvenit vor conduce la o vulnerabilizare şi mai accentuată a acestor familii sau persoane,
    în considerarea faptului că beneficiile de asistenţă socială, aşa cum sunt acestea definite de Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011, reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor 
individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă 
de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane 
ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege,
    considerând cuantumurile ajutoarelor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor acordate ca beneficii de asistenţă 
socială ca fiind relativ reduse şi că prin aplicarea dobânzilor/penalităţilor/majorărilor se va ajunge la situaţii 
de dublare efectivă a sumelor datorate de beneficiar, în condiţiile în care acesta este lipsit de venituri sau are 
venituri extrem de reduse şi că recuperarea cu dobânzi/penalităţi/majorări a alocaţiei de stat pentru copii, a 
alocaţiei pentru susţinerea familiei, a drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi, a ajutorului social şi chiar 
a indemnizaţiei pentru creşterea copilului poate crea noi situaţii sociale,
    în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie 
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extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea 
ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

#M2
    ART. I
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 73^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, 
stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de beneficii de 
asistenţă socială, se recuperează fără perceperea de obligaţii fiscale accesorii, dacă acestea sunt restituite de 
beneficiar în termen de maximum 180 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, a dispoziţiei de 
recuperare, în condiţiile legii.
#B
    (2) Fac obiectul derogării prevăzute la alin. (1) următoarele beneficii de asistenţă socială:
    a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare;
    b) alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    c) alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 
republicată;
    d) drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare;
    e) drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare;
    f) alocaţia lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată;
    g) ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 
privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare;
    h) indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a 
răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, 
cu modificările ulterioare;
    i) drepturile persoanelor cu dizabilităţi acordate în baza art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) ajutorul lunar nerambursabil acordat în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu 
modificările şi completările ulterioare;
#M2
    k) drepturile acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată.
#B
    (3) Fac obiectul derogării prevăzute la alin. (1) şi subvenţiile acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială.
#M2
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    (4) Recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, după caz, prin decizie a directorului executiv al agenţiei 
teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, decizie a directorului executiv/directorului general al direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti 
şi/sau prin dispoziţie a primarului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii 
acesteia.
    (4^1) Decizia/Dispoziţia de recuperare prevăzută la alin. (4) constituie titlu de creanţă de la data 
comunicării. După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), decizia/dispoziţia de recuperare devine titlu 
executoriu.
    (4^2) Sumele plătite necuvenit se recuperează, în termenul prevăzut la alin. (1), după cum urmează:
    a) dacă beneficiarul primeşte în continuare beneficiul de asistenţă socială pentru care s-a constituit debit, 
se fac reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din drepturile lunare;
    b) dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării sumelor prevăzute la alin. 
(1) sau dacă sumele recuperate în condiţiile lit. a) nu acoperă drepturile acordate necuvenit şi titularul 
dreptului consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta achită suma 
respectivă, în termenul prevăzut de decizia/dispoziţia de recuperare. Prin angajamentul de plată, beneficiarul 
poate consimţi recuperarea debitului şi din alte beneficii de asistenţă socială acordate de plătitorul 
beneficiului pentru care s-a constituit debitul.
    (4^3) După termenul prevăzut la alin. (1), pe baza deciziei/dispoziţiei prevăzute la alin. (4^1), aceasta, 
împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării 
sumelor înscrise în titlul executoriu, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de precizări referitoare la suma rămasă de 
recuperat, precum şi data de la care urmează a fi calculate obligaţiile fiscale accesorii pentru aceasta.
    (4^4) Sumele recuperate în condiţiile alin. (4^2) şi (4^3) se fac venit la bugetul de stat.
    (4^5) Sumele înscrise în titlul executoriu prevăzut la alin. (4^1) se scad din evidenţa agenţiei teritoriale 
pentru plăţi şi inspecţie socială, direcţiei generale de asistenţă socială sau primăriei, la data confirmării 
preluării debitului de către organele fiscale centrale.
    (4^6) În situaţia în care beneficiarul drepturilor prevăzute la alin. (2), persoană singură, a decedat, nu se 
mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de beneficii de asistenţă socială.
#B
    (5) Pentru recuperarea sumelor cu titlu de beneficii de asistenţă socială şi subvenţii prevăzute la alin. (2) şi 
(3), reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, termenul de prescripţie este cel prevăzut de 
art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, articolul 101 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
    "ART. 101
    (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestaţii sociale, se recuperează de la titularul dreptului sau de la 
familia acestuia, după caz.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează fără perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau 
majorări de întârziere, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 zile de la 
emiterea deciziei sau, după caz, a dispoziţiei de recuperare, în condiţiile legii.
    (3) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) termenul de prescripţie este cel prevăzut de art. 2.517 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
#M1
    (4) În situaţia în care beneficiarul dreptului a locuit singur şi a decedat, nu se mai procedează la 
recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii."
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#B
    ART. III
    (1) Sumele cu titlu de beneficii de asistenţă socială şi subvenţii prevăzute la art. I alin. (2) şi (3), precum şi 
sumele cu titlu de prestaţii sociale prevăzute la art. 101 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, constatate ca prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de 
control competente, nerecuperate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se 
recuperează în condiţiile art. I alin. (1) şi (4).
    (2) Pentru sumele prevăzute la alin. (1) termenul de 180 de zile se calculează de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului.

                              ---------------
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