
LEGE   Nr. 281 din  6 iulie 2006 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala  

a persoanelor vârstnice 
 
EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 600 din 11 iulie 2006 
 
    Parlamentul României adopta prezenta lege. 
 
    ART. 1 
    Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, publicata în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza: 
    1. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins: 
    "ART. 24 
    (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii si sunt îngrijite în caminele 
organizate potrivit prezentei legi, precum si sustinatorii legali ai acestora au obligatia sa 
plateasca lunar o contributie de întretinere, stabilita pe baza costului mediu lunar de 
întretinere. 
    (2) Persoanele vârstnice care nu au venituri si nici sustinatori legali nu datoreaza 
contributia de întretinere, aceasta fiind asigurata din bugetele locale sau judetene, dupa 
caz, în limita hotarâta de acestea. 
    (3) Consiliile locale sau judetene hotarasc cu privire la cuantumul contributiei lunare de 
întretinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în camine si/sau de sustinatorii legali 
si în situatia în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului 
mediu lunar de întretinere." 
    2. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins: 
    "ART. 25 
    (1) Costul mediu lunar de întretinere se stabileste anual de catre consiliile locale si/sau 
judetene, dupa caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.  
    (2) Costul mediu lunar de întretinere se stabileste în functie de gradul de dependenta al 
persoanei vârstnice îngrijite si are în vedere cheltuielile de întretinere, pentru hrana si 
gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale sanitare si altele 
asemenea, în conformitate cu clasificatia bugetara specifica bugetelor autoritatilor 
administratiei publice locale. 
    (3) Cheltuielile aferente platii salariilor pentru personalul angajat în camine, platii 
medicamentelor si cheltuielile de capital nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu 
lunar de întretinere. 
    (4) Costul mediu lunar de întretinere trebuie sa asigure îndeplinirea nivelului 
standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate si aprobate în conditiile legii.  
    (5) Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste astfel: 
    a) persoanele vârstnice care au venituri si sunt îngrijite în camin datoreaza contributia 
lunara de întretinere în cuantum de pâna la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, 
fara a se depasi costul mediu lunar de întretinere aprobat pentru fiecare camin; 
    b) diferenta pâna la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de întretinere se va 
plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în camine, daca realizeaza 
venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe tara în vigoare; 



    c) sustinatorii legali pot acoperi din veniturile proprii contributia lunara integrala printr-
un angajament de plata. 
    (6) Daca prin aplicarea cotei prevazute la alin. (5) lit. a) se acopera valoarea totala a 
contributiei lunare, sustinatorii legali nu mai sunt tinuti de obligatia sustinerii platii 
diferentei de contributie. 
    (7) Obligatia de plata a contributiei lunare de întretinere în sarcina persoanei vârstnice 
si/sau a sustinatorilor legali se stabileste printr-un angajament de plata, semnat de persoana 
vârstnica, de reprezentantul sau legal, dupa caz, si/sau de sustinatorul legal. Angajamentul 
de plata constituie titlu executoriu. 
    (8) Obligatia de plata a contributiei lunare în sarcina sustinatorilor legali se poate stabili 
si prin hotarâre judecatoreasca." 
    ART. 2 
    Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificarile si 
completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o noua numerotare. 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata. 
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