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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii

(b291/24.06.2021)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru sprijinirea familiilor cu copii 

(b291/24M.202î).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 13.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• la Art. II, iniţiatorul propune o creştere substanţială a tichetelor sociale pentru^accesul la 

creşe şi grădiniţe (inclusiv la cele private), fără a aminti de faptul că, prin Legea nr. 

49/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 

tichetele de grădiniţă au crescut ca valoare, în ianuarie 2021, de la 50 la 100 lei, cu un 

prag de eligibilitate reglementat la 530 lei pe membru de familie;
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• faţă de rolul iniţial al tichetelor de grădiniţă, destinate familiilor cu venituri modeste, 

care aveau dificultăţi de a asigura pregătirea copilului pentru grădiniţă (îmbrăcăminte, 

încălţăminte etc) iniţiativa de faţă propune o creştere a tichetelor de grădiniţă (şi creşă, 

public/privat) de la 100 la 1000 lei. Este un efort bugetar semnificativ, neînsoţit de un 

calcul de impact financiar pentru bugetul de stat;

• o astfel de sumă poate acoperi cheltuielile iniţial prevăzute de tichetele educaţionale 

menţionate în Legea nr. 248/2015, dar şi costul unei creşe sau grădiniţe private. Un 

astfel de efort financiar este nesustenabil pentru bugetul naţional şi, în plus, poate genera 

efecte secundare negative în rândul familiilor cu venituri foarte reduse. Acestea vor 

adăuga la bugetul familiei, pe lângă alocaţiile şi ajutoarele sociale asociate venitului 

minim garantat, o sumă importantă, care poate fi dezangajantă pentru efortul acestor 
persoane, de accesare a pieţei muncii;

• măsurile de creştere a natalităţii trebuie corect argumentate din perspectiva impactului 

bugetar şi trebuie propuse astfel încât să nu conducă ulterior la o diminuare a 

contributivităţii persoanelor aparţinând unor grupuri foarte vulnerabile;

• propunerea legislativă, prin măsurile propuse, extinde baza de calcul a beneficiarilor de 

tichete de grădiniţa şi creşte valoarea acestora, fără a avea o fundamentare a cheltuielii 

pe care aceasta o generează;

♦ în justificarea iniţiatorului se menţionează necesitatea existenţei unei politici publice 

pentru creşterea natalităţii, deşi propunere nu reprezintă o politică publică, ci un plan de 

creştere a cât mai multor beneficii pentru familie şi copil, fără a se ţine cont de nevoie şi 

vulnerabilitate, şi nici de efectul pe termen lung;

♦ din păcate, chiar dacă, pe termen scurt, efectul propunerii ar putea fi natalitate crescută, 

pe termen lung, va crea o dependenţă gravă, o sărăcire a familiilor cu copii mulţi şi o 

nevoie socială foarte accentuată la aceste familii a căror aşteptare va fi să primească 

sprijin financiar, nu să se mobilizeze pentru a-şi asigura resurse financiare;

• Legea nr. 248/2015 a mai suferit în trecutul recent modificări. Astfel, la precedenta 

modificare a Legii nr. 49/2020, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2021 - prin care se 

acordau tichete sociale, s-au luat în calcul:

- schimbarea condiţiilor de eligibilitate - de la 284 lei venit maxim pe lună pe membru 

de familie, la toţi copiii înscrişi la grădiniţă din familiile care beneficiază de alocaţie 

pentru susţinerea familiei - la 530 lei/lună pe membru de familie.

- Mărirea cuantumului tichetului social - în precedenta modificare este de la 50 la 100 

de lei pe copil pe lună, actualmente propus să fie de 1000 lei/copil (0-3 ani) şi 1500



(3-6 ani). în acest sens. iniţiatorul nu precizează sursa ce va fi utilizată pentru 

acordarea acestor sume, şi nici efortul bugetar.

• se poate anticipa că o sumă obţinută fără muncă va avea un efect foarte nociv pe termen 

lung, pentru că va crea o dependenţă. Familiile vor prefera mulţi copii mici, dar îndată 

ce copiii vor depăşi 6 ani, veniturile familiei vor scădea simţitor, ceea ce va avea impact 

negativ şi asupra copiilor. Dezechilibrul acesta va fi cu atât mai problematic, cu cât în 

Romania raportul beneficii/ servicii sociale este net în favoarea beneficiilor, ceea ce a 

creat deja o dependenţă şi a scăzut apetenţa pentru muncă a unor familii vulnerabile.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION


