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 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

Art. I. – Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 
1. Articolul 24 va avea următorul cuprins: 
„Art. 24. – (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri 

proprii şi sunt îngrijite în căminele organizate potrivit prezentei 
legi, precum şi susţinătorii legali ai acestora, au obligaţia să 
plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza 
costului mediu lunar de întreţinere. 

(2) Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici 
susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta 
fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz, în 
limita hotărâtă de acestea. 
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(3) Consiliile locale sau judeţene hotărăsc cu privire la 
cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de 
persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau susţinătorii legali şi 
în situaţia în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente 
pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere.” 

 
2. Articolul 25 va avea următorul cuprins: 
„Art. 25. – (1) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte 

anual de către consiliile locale şi/sau judeţene, după caz, înainte 
de adoptarea bugetelor proprii. 

(2) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie 
de gradul de dependenţă a persoanei vârstnice îngrijite şi are în 
vedere cheltuielile de întreţinere, pentru hrană şi gospodărie, 
obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale 
sanitare şi altele asemenea, în conformitate cu clasificaţia 
bugetară specifică bugetelor autorităţilor administraţiei publice 
locale. 

(3) Cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul 
angajat în cămine, plăţii medicamentelor şi cheltuielile de capital 
nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere. 

(4) Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure 
îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile 
oferite, adoptate şi aprobate în condiţiile legii. 

(5) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se 
stabileşte astfel: 

a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în 
cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 
până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se 
depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare 
cămin; 

b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a 
contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează 
venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe 
ţară în vigoare; 
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c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii 
contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată. 

(6) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5) lit. a) se 
acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu 
mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de 
contribuţie. 

(7) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în 
sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se 
stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 
vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de 
susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu 
executoriu. 

(8) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina 
susţinătorilor legali se poate stabili şi prin hotărâre 
judecătorească.” 
 

Art. II. – Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76        
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
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