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PREFAÞÃ

Conceputã ca un dicþionar pentru o mai uºoarã utilizare,
cartea de faþã ghideazã cititorul în vederea cunoaºterii ºi înþelegerii
drepturilor, beneficiilor, limitelor ºi obligaþiilor celui ce este membru al unei
familii ca pãrinte, soþ sau copil.
Lucrând mult cu membrii familiilor, în special cu mame ºi copii, am
observat nevoia acutã ce existã în cunoaºterea drepturilor ºi a obligaþiilor
pe care le au. Sunt extrem de multe situaþii în care mamele îºi pierd dreptul
la indemnizaþii pentru cã le lipsesc câteva zile pentru a avea stagiul de
cotizare realizat, ele neºtiind care este acesta; sunt copii care nu îºi mai pot
recupera alocaþiile pentru cã nu au ºtiut cã existã un termen în care pot
face acest lucru; sunt femei ce rãmân într-un mediu familial violent deoarece
nu ºtiu cum le poate proteja statul prin centre speciale sau nu cunosc
instrumentele de care dispun pentru a se proteja împotriva agresorului.
De aceea, prezenta lucrare doreºte sã vinã în sprijinul cititorului prin
explicarea noþiunilor juridice cu care are de-a face fiind membru al unei
familii, urmãrind diminuarea situaþiilor în care se pierd beneficii din cauza
necunoaºterii existenþei acestora sau a condiþiilor ce trebuie îndeplinite.
Termenii au fost aleºi în funcþie de împrejurãrile fericite sau mai puþin
fericite prin care poate trece un pãrinte sau soþ/soþie precum maternitatea/
paternitatea sau violenþa în familie ºi de relaþiile în care se poate afla la
serviciu, cu reprezentanþii ºcolii copiilor ori cu autoritãþile statului. Unind
într-un singur loc termeni din mai multe materii ale dreptului precum
dreptul familiei, dreptul asigurãrilor sociale, dreptul muncii, dreptul penal
sau dreptul civil, cartea are în vedere aspecte precum cãsãtoria, rudenia,
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autoritatea pãrinteascã, divorþul, violenþa în familie, infracþiuni contra
familiei, protecþia maternitãþii la locul de muncã, drepturile salariatului,
concedii ºi indemnizaþii de asigurãri sociale de sãnãtate, învãþãmânt,
beneficii de asistenþã socialã sau pensii. De asemenea, sunt cuprinse ºi
noþiuni ce fac referire la proceduri prin care un membru al familiei poate
sã-ºi apere drepturile dacã acestea i-au fost încãlcate sau poate sã-ºi
soluþioneze o situaþie conflictualã apãrutã din nerespectarea unui drept.
Astfel, cititorul poate gãsi informaþii despre arbitraj, mediere sau instanþa
de judecatã.
Noþiunile sunt prezentate în ordine alfabeticã. La sfârºitul explicaþiilor
date pentru fiecare noþiune este trecutã ºi legislaþia, mai exact actul
normativ în care noþiunea respectivã este prevãzutã pentru ca în cazul în
care cititorul simte nevoie sã afle ºi mai multe detalii sã ºtie unde sã le
caute. Acolo unde este cazul a fost trecutã ºi instituþia publicã ce poate
oferi mai multe amãnunte cu privire la noþiunea respectivã sau unde se pot
face sesizãri în legãturã cu încãlcarea dreptului explicat ori unde trebuie
depus dosarul pentru obþinerea beneficiului în discuþie. De asemenea, acolo
unde s-a simþit nevoia exemplificãrii unei situaþii, cititorul poate gãsi ºi un
caz concret al unui membru de familie ce a trecut printr-o situaþie similarã.
La finalul lucrãrii, se gãsesc ºi datele de contact ale autoritãþilor sau
instituþiilor teritoriale care pot ajuta cititorul în acordarea unui anume
drept.
Într-o societate în care informaþia înseamnã putere aceasta carte este
indispensabilã oricãrei familii pentru ca membrii sãi sã-ºi cunoascã
drepturile ºi obligaþiile ºi sã le înþeleagã. În acelaºi timp, cartea de faþã
poate fi un instrument folositor celor care îºi dedicã timpul prin profesiile
lor familiei, în general ºi copilului, în special: asistenþi sociali, profesori,
mediatori sau juriºti.
Finisatã în Postul Sfintelor Paºti, mã închin în faþa Maicii Domnului
ºi mulþumesc ºi oamenilor care au fãcut posibilã apariþia acestei cãrþi
exprimându-mi, în mod special, recunoºtinþa faþã de pãrinþii mei ºi aprecierea
faþã de soþul meu, mereu aproape, sprijin ºi exemplu.
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Abandonul de familie — Sãvârºirea de cãtre persoana care are obligaþia
legalã de întreþinere, faþã de cel îndreptãþit la întreþinere, a uneia dintre
urmãtoarele fapte:
a) pãrãsirea, alungarea sau lãsarea fãrã ajutor, expunându-l la
suferinþe fizice sau morale;
b) neîndeplinirea cu rea-credinþã, a obligaþiei de întreþinere
prevãzute de lege;
c) neplata cu rea-credinþã, timp de douã luni, a pensiei de întreþinere
stabilite pe cale judecãtoreascã.
Abandonul de familie sub una dintre formele prevãzute la lit. a) ºi
b) se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã, iar în
forma prevãzutã la lit. c), cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendã.
Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã a
persoanei vãtãmate.
Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã. Dacã pãrþile nu s-au
împãcat, dar în cursul judecãþii inculpatul îºi îndeplineºte obligaþiile,
instanþa, în cazul când stabileºte vinovãþia, pronunþã împotriva
inculpatului o condamnare cu suspendarea condiþionatã a executãrii
pedepsei, chiar dacã nu sunt îndeplinite condiþiile de aplicare a
suspendãrii condiþionate aºa cum sunt ele prevãzute în art. 81 din Codul
penal. Revocarea suspendãrii condiþionate nu are loc decât în cazul când,
în cursul termenului de încercare, condamnatul sãvârºeºte din nou
infracþiunea de abandon de familie.
Legislaþie: Codul penal – art. 305.
Autoritate a statului: Organul de urmãrire penalã (poliþie sau parchet) este sesizat
prin plângerea prealabilã.
• Caz concret: Fostul soþ al Mihaelei nu plãtise nici mãcar într-o lunã pensia
alimentarã de întreþinere pentru fetiþa lor ce rãmãsese în grija Mihaelei. Pentru cã
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trecuse deja un an de la finalizarea divorþului, perioadã în care Mihaela a trebuit
sã-ºi creascã singurã fetiþa fãrã niciun sprijin material din partea fostului soþ, aceasta
mi-a cerut sfatul în legãturã cu situaþia ei. Pentru cã îºi dorea nu doar ca fostul soþ sã
plãteascã ceea ce stabilise instanþa de judecatã cã are de plãtit ca tatã, ci ºi sã fie
tras la rãspundere pentru nepãsarea faþã de copil, din opþiunile pe care i le-am
descris Mihaela a ales sã facã plângere penalã la poliþie pentru infracþiunea de
abandon de familie. Deºi a durat aproape un an Mihaela a simþit cã s-a fãcut dreptate
atunci când s-a pronunþat sentinþa: amendã penalã. Fostul soþ a înþeles cã plata
întreþinerii pentru copil este un lucru serios ºi cã neîndeplinirea acestei obligaþii
pãrinteºti te poate aduce în situaþia sã ai cazier. De atunci, nu a mai întârziat cu
plata pensiei de întreþinere nicio lunã.

Achitarea obligaþiilor legale faþã de bugetele locale - Începând cu anul 2012,
pentru menþinerea drepturilor privind:
- alocaþia pentru susþinerea familiei,
- concediul ºi indemnizaþia pentru creºterea copilului, respectiv
stimulentul de inserþie,
- concediul ºi indemnizaþia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate
care a împlinit vârsta de 3 ani,
- venitul minim garantat,
persoanele îndreptãþite care sunt în plata unuia dintre drepturile
de mai sus ºi ale cãror drepturi sunt stabilite de cel puþin 6 luni au
obligaþia sã îºi achite impozitele ºi taxele locale faþã de bugetul local
pentru bunurile pe care le deþin în proprietate.
Pentru familiile legal constituite, obligaþia legalã faþã de bugetul local
se aplicã asupra bunurilor familiei, indiferent de soþul care deþine în
proprietate respectivele bunuri.
Pentru persoanele singure care se ocupã de creºterea ºi îngrijirea unuia
sau a mai multor copii, menþinerea acestor drepturi nu este condiþionatã
de obligaþia achitãrii impozitelor ºi taxelor locale faþã de bugetul local
pentru bunurile pe care le deþin în proprietate.
Verificarea îndeplinirii obligaþiei legale faþã de bugetul local se
realizeazã anual, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an, pentru
obligaþiile de platã cãtre bugetul local aferente anului anterior.
Pentru verificarea îndeplinirii acestei obligaþii, agenþiile teritoriale
transmit primãriilor, pânã la data de 15 ianuarie a fiecãrui an, tabelul
centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor respective existente în
platã la aceastã datã ºi ale cãror drepturi sunt stabilite de cel puþin 6
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luni. Pe baza tabelului centralizator primarii verificã dacã persoanele
respective au achitat pentru anul anterior obligaþiile de platã cãtre
bugetul local ºi întocmesc situaþia centralizatoare cu persoanele care nu
au respectat aceastã condiþie, pe care o transmit agenþiilor teritoriale
pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an.
Pentru beneficiarii care nu ºi-au achitat impozitele ºi taxele locale pânã
la data de 15 ianuarie, serviciul de specialitate al primarului are obligaþia sã
comunice acestora suma de platã, iar în cazul în care prin hotãrâre a
autoritãþii administraþiei publice locale s-a stabilit eºalonarea, reducerea sau
scutirea obligaþiilor legale de platã, se va comunica ºi termenul scadent
pentru acestea. La data de 31 martie primarii verificã dacã persoanele
respective ºi-au achitat impozitele ºi taxele locale ºi transmit agenþiilor
judeþene o nouã situaþie centralizatoare actualizatã cu persoanele care nu
ºi-au îndeplinit aceastã obligaþie, pânã la data de 5 aprilie.
Neachitarea obligaþiilor legale faþã de bugetele locale pânã la data
de 31 martie conduce la suspendarea pe o perioadã de 5 luni a drepturilor
respective începând cu drepturile aferente lunii aprilie.
Achitarea obligaþiilor legale faþã de bugetul local în aceastã perioadã
de 5 luni atrage reluarea plãþii drepturilor, începând cu luna urmãtoare
celei în care s-a achitat obligaþia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în
perioada suspendãrii. În acest sens, beneficiarii drepturilor transmit
agenþiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administraþiei
publice locale prin care se face dovada achitãrii obligaþiilor de platã cãtre
bugetul local.
Dacã obligaþiile faþã de bugetul local nu sunt achitate pânã la sfârºitul
perioadei de 5 luni, atunci drepturile respective înceteazã.
În situaþia în care în perioada de suspendare de 5 luni dreptul
înceteazã, iar persoana îndreptãþitã aduce în aceastã perioadã dovada
prin care se confirmã plata obligaþiilor faþã de bugetul local, plata
drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsã între data suspendãrii
drepturilor ºi data încetãrii acordãrii acestora.
Suspendarea, reluarea ºi încetarea drepturilor se fac prin decizie a
directorului executiv al agenþiei teritoriale.
Autoritãþile administraþiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri,
eºalonãri sau amânãri la obligaþiile de platã faþã de bugetele locale, pentru
beneficiarii drepturilor respective.
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Legislaþie: Legea nr. 277/2010 privind alocaþia pentru susþinerea familiei,
republicatã, – art. 29, O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul ºi indemnizaþia lunarã
pentru creºterea copiilor ,cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, – art. 38,
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, – art. 161.
Autoritate a statului: Primãria de domiciliu ºi Agenþia Naþionalã pentru Plãþi ºi
Inspecþie Socialã sau agenþia judeþeanã
Site: www.prestatiisociale.ro
Adresa: ªoseaua Panduri, nr. 22, sectorul 5, Bucureºti
Tel: 021/313.60.47
Fax : 021/313.60.98
E-mail : anps@prestatiisociale.ro

Agenþia Naþionalã are în subordine agenþii judeþene pentru plãþi ºi
inspecþie socialã, respectiv a municipiului Bucureºti, care sunt organizate
ºi funcþioneazã ca servicii publice deconcentrate cu personalitate juridicã.
Datele de contact ale acestora sunt prezentate în anexa nr. 1.

Administrarea bunurilor copilului — Pãrinþii au dreptul ºi îndatorirea de a
administra bunurile copilului lor minor, precum ºi de a-l reprezenta în
actele juridice civile ori de a-i încuviinþa aceste acte, dupã caz. Dupã
împlinirea vârstei de 14 ani minorul îºi exercitã drepturile ºi îºi executã
obligaþiile singur, în condiþiile legii, însã numai cu încuviinþarea pãrinþilor
ºi, dupã caz, a instanþei de tutelã.
Legislaþie: Codul civil - art. 501.

Adopþia — Adopþia este operaþiunea juridicã prin care se creeazã legãtura
de filiaþie între adoptator1 ºi adoptat2, precum ºi legãturi de rudenie între
adoptat ºi rudele adoptatorului.
Persoanele adoptate au dreptul de a-ºi cunoaºte originile ºi propriul
trecut ºi beneficiazã de sprijin în realizarea demersurilor vizând
contactarea pãrinþilor fireºti sau a rudelor biologice. Adoptatorii sunt
obligaþi sã informeze gradual copilul cã este adoptat, începând de la
vârste cât mai mici, cu sprijinul specialiºtilor.
Pãrinþii fireºti sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot
obþine informaþii cu caracter general vizând persoana adoptatã numai
1
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dacã existã acordul expres al acesteia sau, dupã caz, al persoanei sau
familiei adoptatoare.
Persoanele adoptate au dreptul sã solicite ºi sã obþinã informaþii
care atestã adopþia, precum ºi informaþii cu caracter general vizând
traseul instituþional ºi istoricul personal care nu dezvãluie identitatea
pãrinþilor fireºti. Dezvãluirea adopþiei poate fi fãcutã numai în cazul
persoanelor care au dobândit capacitate deplinã de exerciþiu. Adoptatorii
ºi adoptatul au dreptul sã obþinã din partea autoritãþilor competente
extrase din registrele publice al cãror conþinut atestã faptul, data ºi locul
naºterii, dar nu dezvãluie în mod expres adopþia ºi nici identitatea
pãrinþilor fireºti.
Identitatea pãrinþilor fireºti ai adoptatului poate fi dezvãluitã înainte
de dobândirea de cãtre acesta a capacitãþii depline de exerciþiu numai
pentru motive medicale, de cãtre Oficiu3, la cererea oricãruia dintre
adoptatori, a adoptatului, soþului sau descendenþilor acestuia ori a
reprezentantului unei instituþii medicale sau a unui spital. Dupã
dobândirea capacitãþii depline de exerciþiu, adoptatul poate solicita
tribunalului în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul sãu ori, în cazul
în care el nu are domiciliul în România, Tribunalului Bucureºti, sã-i
autorizeze accesul la informaþiile aflate în posesia oricãror autoritãþi
publice cu privire la identitatea pãrinþilor sãi fireºti.
Persoanele adoptate care deþin informaþii asupra identitãþii
pãrinþilor fireºti se pot adresa direct Oficiului pentru realizarea
demersurilor vizând contactarea pãrinþilor fireºti sau a rudelor biologice.
Informaþiile relevante referitoare la adopþie, la originea copilului,
în special cele cu privire la identitatea pãrinþilor fireºti, precum ºi datele
asupra istoricului medical al copilului ºi familiei sale se pãstreazã
minimum 50 de ani de la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii de
încuviinþare a adopþiei.
Legislaþie: Codul civil – art. 451 ºi Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al
adopþiei, republicatã, – art. 66 - 70

2

Persoana care a fost sau care urmeazã sã fie adoptatã.
Oficiul este organ de specialitate al administraþiei publice centrale cu
atribuþii de supraveghere ºi coordonare a activitãþilor referitoare la adopþie.
3
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