LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 (*actualizat*)
privind acordarea unui ajutor lunar pentru so ul supravieuitor
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1223 din 20 decembrie 2004
Data intrarii in vigoare : 23 decembrie 2004
Forma actualizata valabila la data de : 16 aprilie 2018
Prezenta forma actualizata este valabila de la 3 ianuarie 2008
pana la data selectata
---------------*) Forma actualizat a acestui act normativ pân la data de
16 aprilie 2018 este realizat de ctre Departamentul juridic
din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A.
Piatra-Neam prin includerea tuturor modificrilor aduse de
c tre ORDONAN A DE URGEN
nr. 88 din 20 noiembrie 2006**);
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007; LEGEA nr. 388 din 31 decembrie
2007.
Con inutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul
Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea
utilizatorilor.
**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 20
noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21
noiembrie 2006, care modifica art. 9 din acest act normativ,
prevederile Legii nr. 578/2004 intra în vigoare în anul 2008, la
o data stabilit prin hotrâre a Guvernului.
Parlamentul României adopta prezenta lege.
ART. 1
(1) Soul supravieuitor al unei persoane care, la data
decesului, avea calitatea de pensionar, dup caz, în sistemul
public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, în
fostul sistem al asigurrilor sociale de stat sau în fostul
sistem al asigurrilor sociale pentru agricultori beneficiaz,
la cerere, în condi iile prezentei legi, de un ajutor lunar.
(2) Ajutorul lunar se acorda so!ului supravie"uitor care, la
data solicit#rii, îndepline$te cumulativ urm%toarele condi&ii:
a) este pensionar din sistemul public de pensii 'i are cel
pu(in vârsta standard de pensionare, prev)zut* în anexa nr. 3 la
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii +i alte

drepturi de asigurri sociale, cu modific rile i completrile
ulterioare;
b) nu beneficiaz de pensie din alte sisteme neintegrate
sistemului public;
c) nu s-a recstorit dup decesul soului;
d) durata c s toriei cu so ul care a decedat a fost de cel
pu in 10 ani;
e) nu se afla în una dintre situa iile prevzute la art. 5
alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare;
f) are domiciliul pe teritoriul României.
(3) Ajutorul lunar se acorda în situaia în care
cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitrii
de ctre beneficiari sunt mai mici de:
a) 364 lei, în situaia soului supravieuitor care
beneficiaz de pensie stabilit în baza prevederilor Legii nr.
19/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, sau
stabilit în fostul sistem al asigurrilor sociale de stat,
precum i în situa ia so!ului supravie"uitor care beneficiaz#
atât de pensie stabilit$ în fostul sistem al asigur%rilor
sociale de stat, cat &i în fostul sistem al asigur'rilor sociale
pentru agricultori;
b) 140 lei, în situa(ia so)ului supravie*uitor care
beneficiaz+ numai de pensie stabilit, în fostul sistem al
asigur-rilor sociale pentru agricultori.
(4) Cuantumul ajutorului lunar prev.zut la alin. (3) este
de*):
a) 90 lei lunar, pentru so/ul supravie0uitor care se
regaseste în situa1iile prev2zute la alin. (3) lit. a);
b) 35 lei lunar, pentru so3ul supravie4uitor care se
regaseste în situa5ia prev6zut7 la alin. (3) lit. b).
(5) In situa8ia în care durata c9s:toriei cu so;ul care a
decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel pu<in 5 ani,
cuantumul ajutorului lunar prev=zut la alin. (4) se diminueaz>
propor?ional.
------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.
255 din 19 iulie 2007, publicat@ în MONITORUL OFICIAL nr. 498
din 25 iulie 2007.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamA:
Conform alin. (2) al art. 29, Cap. VII din LEGEA nr. 388 din
31 decembrie 2007, publicatB în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 31
decembrie 2007, cuantumul ajutorului lunar acordat soCului
supravieDuitor în baza Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui
ajutor lunar pentru soEul supravieFuitor, cu modificGrile Hi
completIrile ulterioare, se majoreazJ cu 25%.

ART. 2
Abrogat.
------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255
din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25
iulie 2007.
ART. 3
Abrogat.
------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255
din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25
iulie 2007.
ART. 4
Abrogat.
------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255
din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25
iulie 2007.
ART. 5
Abrogat.
------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255
din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25
iulie 2007.
ART. 6
(1) Ajutorul lunar se stabilete prin decizie emis de casa
teritorial de pensii în termen de 30 de zile de la data
depunerii cererii.
(2) Ajutorul lunar se acorda i se plte te de c tre casele
teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii
urm toare depunerii cererii.
(3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata, încetarea,
suspendarea i reluarea pl ii pensiilor, precum i cele
referitoare la rspunderea juridic i jurisdicia din domeniul
pensiilor din sistemul public se aplica, în mod corespunztor,
i ajutorului lunar stabilit în condiiile prezentei legi.
------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr.
255 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498
din 25 iulie 2007.

ART. 7
(1) Fondurile necesare pl ii ajutorului lunar se suporta
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei
i Egalitii de Sanse.
(2) Plafoanele prevzute la art. 1 alin. (3), precum i
cuantumul ajutorului lunar prevzut la art. 1 alin. (4) se
actualizeaz prin hot râre a Guvernului.
(3) Ajutorul lunar nu poate fi urm rit silit, decât în
vederea recuper rii, conform legii, a sumelor încasate necuvenit
cu acest titlu.
(4) Cuantumul ajutorului lunar este avut în vedere la
stabilirea venitului minim garantat, reglementat de Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific rile i
completrile ulterioare.
------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr.
255 din 19 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 498
din 25 iulie 2007.
ART. 8
În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii,
Solidaritii Sociale i Familiei va elabora norme metodologice
care vor fi aprobate prin hotrâre a Guvernului.
ART. 9
Prevederile prezentei legi intr în vigoare în anul 2008, la
o dat stabilit prin hotrâre a Guvernului.
------------Art. 9 a fost modificat de art. II din ORDONANA DE URGEN
nr. 88 din 20 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
941 din 21 noiembrie 2006.
Aceasta lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia României, republicat.
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