
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI  nr. 44 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 

 

 

 

 

    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 dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, dacă acestea sunt 

restituite de beneficiar în termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, după 

caz, a dispoziţiei de recuperare, în condiţiile legii. 

    (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. 

    (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. 

    (4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sumele cu titlu de beneficii de asistenţă 

socială şi subvenţii prevăzute la alin. (2) şi (3) reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din 

fonduri publice se recuperează în condiţiile prevăzute de art. 73^1 din Legea nr. 500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



    (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: 

 

… se regăsesc în textul legii modificate – 

 

    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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