
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titiul prezentului proiect de act normativ 

LEGE
privind facilitarea accesului la educatie a tinerelor din medii defavorizate si sprijinirea 
unor persoane fara adapost prin acordarea unui stimulent flnanciar pentru procurarea

de produse de igiena

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuate

A .

In Romania anului 2018 aproape 25%' din populatie traia la limita saraciei, iar in anul 
2019 existau regiuni de dezvoltare cu putin peste 50%^ din populatie racordata la sistemul public 
de alimentare cu apa. Conform Institutului National de Statistics, ponderea femeilor fertile, 15- 
49 de ani, este de 4.585.018 din totalul de 10.041.000 de femei din Romania^ Conform Eurostat 
23,5%'' sunt persoane care traiesc in saracie, sau in rise de saracie sau excluziune sociala erau 
in 2018, 32,5%^. Menstruatia este un aspect destul de tabu si exista o corelatie intre saracie si 
lipsa accesului la produsele pentru menstruatie. De asemenea, perioada menstruala poate fi 
accentuata negativ de lipsa unui camin, relatii toxice cu partenerul si endometriosis - una din 
zece femei este afectata de aceasta conditie care se manifests prin dureri foarte acute si flux 
menstrual mSriC.

Putem spune cS aproximativ intre 1.070.000 si 1.490.000 de femei trSiesc in sSrScie deci 
in consecintS nu au acces constant la produsele pentru menstruatie. Aceasta se rSsfrange si 
asupra a peste 350.000 de fete aflate in pubertate si adolescents. Accesul precar la produse §i 
informa^ii legate de o ingrijire adeevatS creeazS o serie de probleme medicale §i sociale. Pe 
langS aceasta, impactul social al lipsei de produse si informatii adeevate pentru ingrijire este si 
el semnificativ - poate duce la absente §colare si retragerea din activitStile zilnice de teamS de 
a nu fi ostracizate.

^ littps://ec.euroDa.eu/eurostat/statistics-explained/index.DhD?title=lncoine poverty statistics/ro
^ https://insse.ro/cnis/sites/default4Hes/com presa/coni pdiydistributia apei20r.pdf
^ https://insse.ro/cnis/sites/default/tlles/com presa/coni pdEcoinunicat zitia internationala a feineii 2018.pdf
" !lttP.s;//ec,eurci]5a,.eu/eurgstal/lta|istic:s-exE^^^^^^
^hltps://vvwvv.zfro/zf-24/romania-se-apropie-de-ue-dar-o-treime-din-populatie-traiesle-in-saracie-grava-iar-veiiitul-
pe-cap-de-locuitor-raniane-la-o-treirne-din-media-uniiinii-l 8906834
® http://w\v\v.parliainent.scot/S5MenibersBills/FINAL Ending Period Poverty consultation dociiment.pdf
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Pe plan international, inca din 2018^ in Scotia produsele de igiena intima la menstruatie 
sunt ofera gratuit in scoli, licee si universitati*. De asemenea, MSP Monica Lenon^, a initiat 
proiectul de lege care a intrat in vigoare la sfarsitul lui 2020, Scotia a devenind astfel prima tara 
din lume care pune la dispozitie in mod gratuit tuturor femeilor produse de igiena intima 
destinate acestora. Astfel, tampoane si absorbante pot fi gasite gratuit in anumite locuri publice, 
precum centrele comunitare, cluburile pentru tineri si farmacii. Costul anual estimat al acestei 
masuri este de 24 de milioane de lire sterline (echivalentui a 27 milioane euro sau 131 
milioane lei) - la o populatie de 5,4 milioane locuitori.

In New York consiliul a aprobat in 2017 o serie de masuri pentru a oferi produse pentru 
menstruatie in scoli publice, inchisori §i adaposturi. In Noua Zeelanda in 2021 toate scolile vor 
fi dotate cu produse pentru menstruatie la fel si in UK care le va oferi elevelor de liceu".

In Romania, exista tot mai multe initiative la firul ierbii sau la nivel local care ofera celor 
care au nevoie de produse pentru menstruatie. Astfel se ridica gradul de constientizare a 
societatii si mult mai important se acopera aceasta necesitate mare.

Pentru determinarea structurii de ansamblu a cosului pentru igiena personala, Institutul 
de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) din cadrul Academiei Romane si Syndex Romania au 
derulat in perioada iulie-septembrie 2018 o cercetare la nivel national'^ utilizand metodologia 
dezvoltata de Comisia Europeans, iar necesarul lunar si costul lunar al absorbantelor astfel 
determinat (pentru o familie de referinta de doi adulti salariati §i doi copii, din mediul urban) 
este urmatorul:

Produs Total cost lunar 
(lei)

Unitate de masura Pret unitarCantitate lunara / 
familie

Absorbante packet de 10 buc.12,69 2,4 5,29

Cantitatea lunara per familie (2,4 pachete de 10 buc. absorbante) este prevazuta §i in 
anexa (pct.6.23) din Legea nr.174/2020, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, 
nr. 741 din 14 august 2020 valoarea acesteia urmand sa fie stabilita anual de catre Institutul 
National de Statistics si aprobatS prin ordin al presedintelui acestuia.

Investitiile in educatie sunt recunoscute drept cele mai eficiente pentru reducerea 
abandonului scolar si stimularea dezvoltSrii competentelor, intelese ca ansamblu 
multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitSti si atitudini necesare pentru

’’ https://vv\vw.thegiiardian.corn/uk-ne\vs/20 l8/aiig/24/scotland-to-offer-free-sanitarv-pi'oducts-to-all-students-in-
world-first
* https:/'/voungscot.nel7access-to-sanitaiy-products
® httm/Avww.parliamei'it.scot/SSMembersBills/Fl'N AL Ending Period Poverty consultation documeiit.pdf

https://vvvvw'.g4niedia.ro/scotia-a-devenit-prima-tara-din-lume-c-are-distribuie-gi~atuit-produse-de-igiena-
feminina.Iitml

ilttE.s;./MiiUPIL.cnnxpni/2020/26/M.L4sJa/riew-zea]iO-d:.P.e^^^^
http://'librarv.fes.de./pdf-files/buei'os/bukarest/i4759.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dcnzrgi4ci/legea-nr-l 74-2020-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-

urgenta-a-guveniului-nr-217-2000-privind-aprobarea-cosului-minim-de-consum-lunar
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integrarea sociala, participarea cetateneasca activa m societate, ocuparea unui loc de munca si 
participarea la functionarea dezvoltarea unei economii durabile, iar pentru copiii in situatii de 
rise, asigurarea accesului la educatie este esentiala pentru ruperea cercului vicios al saraciei si 
pentru incluziunea lor sociala reala.

2. Schimbari preconizate

in scopul facilitarii accesului la educatie a tinerelor din medii defavorizate si sprijinirii 
persoanelor fara adapost de sex feminin, prin proiectul de act normativ se instituie un stimulent 
financiar, sub forma de tichete sociale, pentru procurarea de produse de igiena intima la 
menstruatie.

Finantarea acordarii tichetelor sociale urmeaza sa se realizeze din bugetul de stat prin 
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, alocate pentru bugetele locale cu aceasta 
destinatie.

Conform art.9 alin.(2) si (5) din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modijicarile si 
completdrile ulterioare, beneficiile de asistenta sociala pot fi acordate m bani sau in natura §i 
pot fi ajutoare materiale constand in bunuri de folosinta personala sau indelungata si alimentare, 
acordate individual ori in cadrul unor programe destinate facilitarii accesului la educatie, 
sanatate si ocupare. Masura este corelata si cu prevederile art. 112 alin.(l) din aceeasi lege, ce 
permit autoritatilor administratiei publice locale sa acorde beneficii de asistenta sociala: “Pentru 
asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor 
varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in 
nevoie sociala, autoritatile administratiei publice locale au atribufii privind administrarea si 
acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.”

Proiectul propune ca de stimulentul financiar sub forma de tichete sociale sa beneficieze 
fetele cu varsta de peste 10 ani inscrise in invatamantul preuniversitar de stat conform Legii 
educafiei nationale nr. 1/2011, cu modificdrile si completdrile ulterioare, care se afla intr-una 
dintre urmatoarele situatii:

a) fac parte din familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei in 
baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicatd, cu modificdrile 
fi completdrile ulterioare',

b) beneficiaza de bursa de ajutor social acordata in baza art.82 din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, cu modificdrile fi completdrile ulterioare',

c) sunt eleve fata de care s-a luat masura plasamentului la o familie, persoana, asistent 
maternal, intr-un serviciu de tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit 
tutela, in conditiile legii, si beneficiaza de alocatie de plasament in baza art. 128 din Legea 
nr. 2 72/2004 privindprotectia fipromovarea drepturilor copilului, republicatd, cu modificdrile 
fi completdrile ulterioare, Legea nr.272/2004 prevazand dreptul la hrana, imbracaminte.
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mcaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale 
cultural-sportive pentru copiii §i tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, 
precum si pentru mamele protejate m centre maternale (art. 129).

Pentru aceste persoane, stimulentul financiar sub forma de tichete sociale se acorda pe 
parcursul intregului an scolar, inclusiv pe perioada vacantelor, pana la finalizarea studiilor in 
masura in care nu inregistreaza, in cursul unui semestru, absente nemotivate care conduc la 
scaderea sub 8 a note! la purtare. In situatia in care, totusi, inregistreaza astfel de absente, 
acordarea tichetelor sociale se suspenda, cu caracter temporar, pe perioada urmatorului 
semestru.

Grupul tinta a fost stabilit tinand cont de necesitatea sprijinirii elevelor care provin din 
mediile cele mai defavorizate, luand in considerare si necesitatea limitarii impactului financiar 
asupra bugetului general consolidat al masurii propuse, masura venind in sprijinul tinerelor din 
medii defavorizate pentru a facilita accesul la educatie a tinerelor si reducerea abandonului 
scolar cauzat de lipsa produse de igiena intima la menstruatie.

De asemenea, se propune ca de aceasta mfcura sa beneficieze si persoanele fara adapost
de sex feminin.

Finantarea acordarii tichetelor sociale se face din bugetul de stat prin sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata, alocate pentru bugetele locale cu aceasta destinatie. Stimulentul 
financiar sub forma de tichete sociale urmeaza sa fie asigurat lunar de catre unitatile 
administrativ-teritoriale si sa fie distribuite beneficiarelor prin unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat si prin serviciile publice de asistenta sociala.

In vederea simplificarii procedurilor pentru acordarea stimulentului financiar si al 
reducerii sarcinilor administrative atat pentru autoritatile implicate In proces cat §i pentru 
persoanele beneficiare ale masurii, proiectul prevede ca tichetele sociale sa fie acordate automat, 
din oficiu, fetelor mscrise in invatamantul de stat preuniversitar cu varsta de peste 11 ani 
provenind din familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei sau care 
beneficiaza de bursa de ajutor social, potrivit legii, fara a mai fi necesara Tndeplinirea altor 
formalitati de natura administrative.

Eliminarea cererii parintilor pentru acordarea stimulentului financiar va asigura din start 
un numar mai mare de eleve beneficiare, va elimina situatiile in care parintii defavorizati nu 
solicita stimulentul intrucat le este dificil sa obtina actele necesare sau sa intocmeasca dosarul, 
va simplifica munca personalului din cadrul autoritatilor administratiei publice locale §i va 
reduce costurile asociate prelucrarii unor astfel de dosare.
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Practic, pentru acordarea stimulentului financiar ar trebui sa fie solicitate aceleasi 
documente justificative privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia care ar fi 
necesare ?i pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei sau burse de ajutor social.

Astfel, prin aceasta masura venim in intampinarea dezideratului de a nu solicita unui 
cetatean acele date, documente si informatii pe care statul le define deja, luand in considerare 
si faptul ca masura se doreste a fi una care sa vina in sprijinul familiilor vulnerabile, §i nu una 
care sa implice cheltuieli suplimentare de deplasare si de procurare a documentelor din partea 
beneficiarilor.

De asemenea, pe baza de cerere, stimulentul financiar sub forma de tichete sociale se 
acorda si fetelor inscrise in invatamantul de stat preuniversitar cu varsta de peste 18 ani fata de 
care s-a luat masura plasamentului la o familie, persoana, asistent maternal, intr-un serviciu de 
tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, in conditiile legii, si 
beneficiaza de alocatie de plasament in baza art. 128 din Legea nr.272/2004privindprotectia si 
promovarea drepturilor copilului, republicatd, cu modificdrile p completdrile ulterioare.

Totodata, stimulentul financiar sub forma de tichete sociale pentru persoanele fara 
adapost de sex feminin se propune a se acorda pe baza evidentei tinuta de servicii publice de 
asistenta sociala competente organizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale.

Conform art.113 alin.(5) din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- 
cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii 
orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare, servicii publice de asistenta 
sociala cu competente in domeniul prevenirii si combaterii saraciei §i riscului de excluziune 
sociala a persoanelor fara adapost, sunt compartimentele functionale din aparatul de specialitate 
al primarului si direcfiile de asistenta sociala din subordinea consiliilor locale ale municipiilor 
§i oraselor.

Pornind de la studiul derulat de Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) din 
cadrul Academiei Romane si Syndex Romania in cursul anului 2018 (mentionat in sectiunea 
anterioara), propunem ca valoarea nominala lunara a tichetului social sa fie de 15 lei, respectiv 
de 0,03 ISR (indicatorul social de referinta) si sa se acorde fiecarei beneficiare pe parcursul 
intregului an §colar, inclusiv pe perioada vacantelor.

Textul propunerii legislative stabileste, de asemenea, unele dispozitii privind emiterea si 
utilizarea tichetelor sociale, procedura de acordare a acestora urmand sa fie stabilita prin 
normele metodologice de aplicare si monitorizare a legii, care se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii §;i Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor.

Nu in ultimul rand, propunerea legislative prevede explicit faptul ca beneficiile acordate 
sub forma acestui tip de tichete sociale nu fac obiectul impozitarii, conform prevederilor 
Codului fiscal, art.62 lit.a) „ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie
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specials, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale, bugetele locale din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri 
externe nerambursabile, precum §i cele de aceeasi natura primite de la organizatii 
neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane".

Stimulentul financiar nu se ia in calcul la stabilirea unor obligatii legale de intretinere si 
nici la stabilirea veniturilor in baza carora se acorda venitul minim garantat, alocatia pentru 
sustinerea familiei, bursa de ajutor social, alocatia de plasament sau alte beneficii de asistenta 
socials.
3. Alte informatii

Sectiunea a 3-a
ImpactuI socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

ImpactuI asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat

2. Impact asupra mediului de afaceri

2'. ImpactuI asupra sarcinilor administrative

V-. ImpactuI asupra intreprinderilor mici ^i mijiocii

3. Impact social
Contribuie activ la combaterea sSrSciei menstruale, permitand autoritStilor administratiei 
publice locale sS aloce stimulentul financiar sub forma tichetelor sociale, unei categorii bine 
determinate de beneficiare, din fondurile alocate bugetelor locale cu aceastS destinatie de la 
bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adSugatS.
FaciliteazS accesul fetelor din medii defavorizate la dreptul fundamental la educatie ?i reduce 
rata abandonului scolar.

4. Impact asupra mediului

5. Alte informatii

Sectiunea a 4-a
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Impactul flnanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru 
anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

- in mii lei (RON) -
Indicatori Anul Urmatorii patru ani Media pe 

5 anicurent
3 61 2 4 5 7

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit

b) bugete locale
i. impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

i. contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
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6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

7. Alte informatii

A fost solicitata Ministerului Finantelor elaborarea fisei financiare, potrivit art. 15 alin.(2) din 
Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 
din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata.

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
(acte normative Tn vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare 
a proiectului de act normativ):
a) acte normative ce urmeazd a fi elaborate in vederea implementdrii noilor dispozitii:
- Hotarare a Guvemului privind aprobarea normelor metodologice de aplicare si monitorizare a 
prezentei legi;
- Ordin comun al ministrului finantelor si al ministrului muncii si protectiei sociale privind 
procedura de emitere si modelul tichetelor sociale;
- Ordin al ministrului finantelor privind criteriile pentru acordarea autorizatiei de functionare a 
unitatilor emitente.
Proiectul de lege stabileste principiul acordarii de tichete sociale dedicate din bugetele proprii 
ale autoritatilor administratiei publice locale (alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat 
prin sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata).

IL Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia tn domeniul achizitiilor 
publice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara Tn cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte normative si/sau documente Internationale din care decurg angajamente, 
facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolutie sau recomandare internationala 
ori la alt document al unei organizatii internafionale
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Alte inform atii

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, institute 
de cercetare si alte organisme implicate
Propunerea legislative a facut obiectul consultarilor m perioada ianuarie - aprilie 2021 cu 
reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale Asociatia Pe Stop, Asociatia lele-Sanziene, 
Asociatia Sexul vs. Barza, Asociatia “Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen - 
FILIA”, Asociatia E-Romnja - Asociatia Pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, 
Asociatia COMMA, Fundatia Tineri pentru Tineri, Fundatia Romanian Angel Appeal, Fundatia 
Sensiblu, precum si cu reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului Tineretului si 
Sportului, Comisiei pentru sanatate si familie din cadrul Camerei Deputatilor si medici.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum si a 
modului m care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act 
normativ
Consultarea a fost deschisa reprezentanti lor societatii civile cu preocupari in domeniul 
combaterii saraciei menstruale si facilitarii accesului la educatie a tinerelor din medii 
defavorizate, organizatiile neguvernamentale mentionate lapunctul anterior aratandu-si intentia 
de a sprijini elaborarea acestei propuneri legislative.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care 
proiectul de act normativ are ca obiect activita^i ale acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subject.
5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi
Propunerea legislativa urmeaza sa fie avizata de catre Consiliul Economic si Social §i de 
Consiliul Legislativ.
6. Alte informatii

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act

normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii 
cetatenilor sau diversitatii biologice

3. Alte informatii

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale ^i/sau locale - inHintarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor institutiilor existente
Punerea in aplicare a prezentei propuneri legislative se va realiza prin extinderea competentelor 
institutiilor existente, fara a fi necesara infiintarea de noi organisme.

2. Alte informa|ii
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Fata de cele prezentate, propunem spre dezbatere si adoptare prezenta propunere legislativa 
privind facilitarea accesului la educatie a tinerelor din medii defavorizate si sprijinirea unor 
persoane fdrd addpost prin acordarea unui stimulent fmanciar pentru procurarea de produse de 
igiend.

Initiator,
Oana-Silvia JOIU 
Deputat Alianta USR PLUS
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PROPUNERE LEGISLATIVA
privind facilitarea accesului la educatie a tinerelor din medii defavorizate si sprijinirea unor 

persoane fara adapost prin acordarea unui stimulent flnanciar pentru procurarea de produse
de igiena

Tabel semnaturi

Nr. Nume si prenume Grup parlamentar Semnatura
crt.

m'rrohB OS^PLU%1.

2.

us(ia»53.

4. Rociw dWuuij,'
5.

W■^^0-0 Ov. pLiJS6. S^?Co^
7.

TUcSn Q(bifL
8.

~y

e/f/v^ ^/yj \JS.K /^lUS9.

To^C!>S ^010.

USf- JLIi11. ‘

f7dr12. USAPip^
13. '(yr-o.

^UvV14. 'VluS.
iA(( fiyS15. r
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PROPUNERE LEGISLATIVA
privind facilitarea accesului la educatie a tinerelor din medii defavorizate si sprijinirea unor 

persoane fara adapost prin acordarea unui stimulent flnanciar pentru procurarea de produse
de igiena

Tabel semndturi

16. hlhj-<C
17. uc;?. PuA.3

t

PojiOL- OCR- Ptvs,18.

19.

kk//^20.
PLOi

21.

OsR.22.

uSr ?z.v;s23.

24.

25.
divCAfnir

26. L

27.

28.

29.

30.

31.
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Lista sus^inatorilor Propunerii legislative
LEGE privind facilitarea accesului la educafie a tinerelor din medii defavorizate prin

acordarea unor produse de igiena

i.
AiCbo’i yr0fct6Vz
vie-gi! WiR ?6lJi

77s/? ny^
XL

3^aJf'&8 todm
g.cfisri tZ<~gc^A- Pcc,j

7d/(/’fAZ A
l/47Vh .‘75^A6Z
t^C>clpO[ Or>'U5
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