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L E G E 
 

 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de 
la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele 
culturale româneşti din străinătate 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 
30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii              
nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale 
personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor 
Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 
institutele culturale româneşti din străinătate, adoptată în temeiul 
art. 1 pct.VI.15 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, cu 
următoarele modificări şi completări: 
 

1. La articolul I punctul 1, litera l)  a alineatului (1) al 
articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„l) o indemnizaţie lunară în lei pentru fiecare copil aflat în 
întreţinere în ţară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la  
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terminarea studiilor liceale sau universitare, dar nu mai târziu de 
împlinirea vârstei de 26 de ani;” 
 

2. La articolul I punctul 4, litera d) a articolului 22 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

„d) controlul medical anual – 3 zile lucrătoare.” 
 

3. La articolul I punctul 7, litera f)  a articolului 37, se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

„f) o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de 
şcolarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 26 de ani, care 
urmează studii elementare, gimnaziale, liceale sau universitare în 
ţara unde părintele îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care 
sistemul de învăţământ de stat din ţara respectivă nu oferă în 
localitatea de reşedinţă instruire în domeniul ales, precum şi în 
situaţiile în care unităţile de învăţământ de stat percep taxe de 
şcolarizare. Această indemnizaţie se acordă cu condiţia 
promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul 
respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial 
sau anual, şi nu poate depăşi 500 euro lunar;”  
 

4. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 38 
se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art. 38. - (1) Unităţile trimiţătoare pot să aprobe ca 
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale 
româneşti din străinătate să utilizeze, fără afectarea schemei de 
personal aprobate activităţii de bază şi a fondului de salarii al 
ministerului, persoane fizice, cetăţeni români sau străini, de pe 
plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor 
reprezentanţe, cu respectarea legislaţiei din ţara respectivă. 
Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport 
cu nivelul studiilor, cu munca depusă şi cu timpul efectiv lucrat şi 
se plătesc potrivit prevederilor anexei nr. 4, conform echivalării 
stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.” 
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5. La articolul I, după punctul 9 se introduce un punct 
nou, punctul 91, cu următorul cuprins: 

‹‹ 91. La articolul 41 alineatul (1), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„b) o indemnizaţie lunară la nivelul alocaţiei de stat pentru 
copii, impozabilă, pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară, 
până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea 
studiilor liceale sau universitare, dar nu mai târziu de împlinirea 
vârstei de 26 de ani. 
        Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul 
şcolar, cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de 
motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;”›› 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 
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