Guvernul Romaniei
Ordonanta nr. 3/2007
din 17/01/2007
Versiune actualizata la data de 08/12/2008
privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul
protectiei sociale@

___________
@Text actualizat la data de 08.12.2008. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 164/2007 publicata in MOF nr. 414 din 20/06/2007
- O.U.G. nr. 150/2007 publicata in MOF nr. 882 din 21/12/2007
- O.U.G. nr. 204/2008 publicata in MOF nr. 825 din 08/12/2008.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.1 din Legea nr.
502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Art. I. - Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, se modifica dupa cum
urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti, pentru
cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevazute de prezenta lege, precum si cheltuielile
administrative legate de acordarea acestora se asigura prin transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prevazute in
bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
(2) Cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevazute de prezenta lege, precum si cheltuielile
administrative legate de acordarea acestora nu pot depasi 10% din valoarea totala a trusourilor
acordate."
2. Alineatele (1) si (3) ale articolului 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Trusourile pentru nou-nascuti, transportul si distributia acestora se contracteaza
de catre autoritatile administratiei publice locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor
municipiului Bucuresti.
.....................................................................................................................
(3) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, au
obligatia sa comunice semestrial, pana la data de 20 a lunii urmatoare expirarii semestrului,
Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, date statistice privind monitorizarea
si evaluarea programului de acordare a trusoului pentru nou-nascuti."@
___________
@Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 1 din Legea nr. 164/2007.

Art. II. - Pentru asigurarea in anul 2007 a fondurilor necesare aplicarii Legii nr. 482/2006, se
autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei
si Egalitatii de Sanse, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi
in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pe
anul 2007.@
___________
@Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 2 din Legea nr. 164/2007.
Art. III. - (1) Pentru copiii nascuti in perioada ianuarie 2007 decembrie 2009, autoritatile
administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor,
oraselor si municipiilor, dupa caz, denumite in continuare autoritatile administratiei publice
locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea in lei a trusoului pentru nou-nascuti prevazut de
Legea nr. 482/2006, cu modificarile ulterioare.@
(2) Contravaloarea trusoului pentru nou-nascuti se acorda la cererea scrisa a oricaruia dintre
parintii firesti ai copilului sau, in cazul in care acestia nu sunt in masura sa solicite acest drept,
prin imputernicit ori la cererea reprezentantului legal al copilului desemnat in conditiile legii.
(3) Cererea prevazuta la alin. (2) se intocmeste de oricare dintre parintii firesti, de
imputernicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului si este insotita de copia
certificatului de nastere ori, dupa caz, a extrasului de nastere, precum si de declaratia pe propria
raspundere a persoanei care semneaza cererea ca nu a solicitat acest drept in alta localitate.
(4) Cererea de acordare a sumelor prevazute la alin. (1) se depune si se inregistreaza la
autoritatile administratiei publice locale in a caror raza teritoriala domiciliaza parintele sau, dupa
caz, in care a fost inregistrata nasterea copilului, pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2007.@
(5) Aprobarea acordarii sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin dispozitie scrisa a
autoritatii administratiei publice locale prevazute la alin. (4) in termen de maximum 5 zile de la
depunerea cererii.
(6) In termenul prevazut la alin. (5), autoritatile administratiei publice locale comunica
beneficiarilor aprobarea dreptului, precum si modalitatea de plata a acestuia.
(7) Sumele reprezentand contravaloarea trusoului se platesc de autoritatile administratiei
publice locale prevazute la alin. (4) in termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii de
catre solicitant.
(8) Pe baza dispozitiei prevazute la alin. (5), autoritatile administratiei publice locale intocmesc
situatii centralizatoare care se transmit directiei de munca, solidaritate sociala si familie
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in prima zi a saptamanii urmatoare pentru
saptamana precedenta.
(9) Pe baza situatiei centralizatoare prevazute la alin. (8), in termen de doua zile de la primirea
acesteia, directia de munca si protectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti, servicii
publice descentralizate, intocmeste un borderou cu situatiile centralizatoare, la nivelul judetului,
pe baza caruia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse necesarul de credite
bugetare in vederea platii contravalorii trusoului si a cheltuielilor de transmitere a dreptului.@
(10) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (8) constituie document justificativ de plata si se
redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale sau alte vicii de forma ori de fond.
___________
@Alin. (4) si (9) au fost modificate prin art. unic, pct. 3 din Legea nr. 164/2007.
- Alin. (1) a fost modificat prin art. unic din O.U.G. nr. 204/2008.

Art. IV. - In anul 2007, autoritatile administratiei publice locale vor finaliza pana la 31
decembrie procedurile prevazute de lege pentru achizitionarea bunurilor ce vor constitui trusoul
pentru nou-nascuti prevazut de Legea nr. 482/2006.@
___________
@Articolul a fost modificat prin art. unic, pct. 4 din Legea nr. 164/2007.
Art. V. - (1) Incepand cu anul 2007, cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 nu mai cuprind cota de
contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuta de legislatia
in vigoare.
(2) Cota de 2% prevazuta de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487/2006 reprezinta cota
contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, diminuata conform art. 7
alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru
plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, si nu include cota contributiei de 0,25%
datorata de angajatori la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
(3) In anul 2007, contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de angajatorii care nu
beneficiaza de prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este
de 2,25%.
Art. VI. - In aplicarea prezentei ordonante, pot fi elaborate instructiuni care se aproba prin
ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului administratiei
si internelor.
Art. VII. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
--------------Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.
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