
EXPUNERE DE MOTIVE

„ LEGE pentru modificarea completarea „Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protec^a $i
promovarea drepturilor copilului”

Prezenta Lege urmare^te modificarea Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecfia §i promovarea 
drepturilor copilului prin majorarea cuantumului raportat la Indicatorul Social de Referinta de la 1,20 
ISR la 1,50 ISR, precum §i acordarea indemnizatiei de concediu in perioada efectuarii concediului legal 

' de odihna prin care asistentul maternal asigura continuitatea activitatii desfa§urate.

Alocatia de plasament
Avand in vedere interzicerea institulionalizarii copiilor in centrele de tip rezidential cu caracteristicile 
centrelor de tip clasic, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru a sprijini dezvoltarea re^elelor de 
servicii alternative la ingrijirea institutionala este necesara cre§terea alocatiei de plasament care se 
plateste persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a 
luat in plasament copilul sau tutorelui pentru asigmarea in condilii optime a dezvoltarii copiilor aflali in 
aceasta situatie.

Asadar, interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizica §i morala 
normala, la echilibru socioafectiv §i la via^a de familie. Legea nr. 272/2004 prevede clar ca in 
determinarea interesului superior al copilului se au in vedere nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de 
educafie §i sanatate, de securitate §i stabilitate §i apartenen^a la o familie.

Valoarea co§ului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti §i doi copii pentru 
luna Septembrie 2020 este de 7.278 lei pe luna, in cre§tere cu +4,7% fa^a de anul precedent, cand era 
6.954 lei pe luna, in crestere cu 2.8% fata de 2018.

Cea mai mare majorare in structura de cbeltuieli a cosului a fost inregistrata la capitolul locuinta. 
Cbeltuielile pentru locuinta au crescut cu +8.8% in septembrie 2020 fata de septembrie 2019. Prin 
comparatie, in 2019 cre§terea cbeltuielilor legate de locuinta era de doar +2,3% fa^a de septembrie 2018.

De asemenea, cre§teri mai mari decat anul precedent s-au inregistrat la capitolul cbeltuieli pentru 
alimentatie cu +5,5% mai mult in septembrie 2020 fata de septembrie 2019, comparativ cu +3,8% in 
septembrie 2019 fata de septembrie 2018.

Valoarea co§ului pentru o familie de doi adulti §i un copii este de 6.194 lei pe luna, pentru o familie de 
doi adulti fara copii este de 4.597 lei pe luna, iar pentru o persoana adulta singura este de 2.818 lei pe 
luna. De aici rezulta ca, in medie, costurile necesare pentru cre§terea unui copii intr-o familie cu 
doi adul|i era la nivelul anului 2020 de 1.597 de lei/luna (6.194 lei/luna - 4.597 lei/luna), adica mai



mult decat dublul alocafiei de plasament care se aloca in prezent pentru fiecare copil aflat in 
ingrijirea unui asistent maternal (600 lei/luna).

Astfel, pentru o familie alcatuita din doi adulfi salariati, de 35-45 de ani, §i doi copii in intretinere, de 12- 
14 ani §i respectiv 8-10 ani, co§ul minim de eonsum lunar pentru un trai decent pentru septembrie 2018 
in valoare totala de 6.762 lei pe luna. Astfel, pentru alimentatie sunt - 1.405 lei pe luna; imbracaminte §i 
incaltaminte 651 lei pe luna; locuinla- 1.781 lei pe luna; dotarea locuintei - 220 lei pe lima; cheltuieli cu 
locuinta - 477 lei pe luna; produse de uz casnic §i igiena personala - 238 lei pe luna; servicii - 488 lei pe 
luna; educatie §i cultura - 546 lei pe luna; ingrijirea sanatatii - 107 lei pe luna; recreere §i vacanla - 234 
lei pe luna; fondul de economii al familiei - 615 lei pe luna.

Incepand din luna august 2020 este in vigoare Legea 174/2020 pentru modificarea §i completarea 
Ordonan|ei de urgen^a a Guvemului nr. 217/2000 privind aprobarea co§ului minim de eonsum lunar. 
Conform acestei legi, co§ul minim de eonsum pentru un trai decent constituie elementul principal de 
fundamentare a salariului de baza minim bmt pe tara garantat in plata §i a politicii salariale.

Recalcularea valorii co§ului s-a realizat in baza indicilor de preturi comunicati de Institutul Nafional de 
Statistics pentru luna septembrie 2020 raportat la luna septembrie 2019.

A§adar pentru asigurarea drepturilor de hrana, imbracaminte, incaliaminte, materiale igienico-sanitare, 
rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum §i bani pentru nevoile personale 
ale copiilor aflati in plasament este nevoie de o actualizare o data la cativa ani in raport cu valoarea 
co§ului minim de eonsum lunar care se majoreaza de la an la an intre 2% §i 5%.

Mai mult decat atat, conform unei analize realizate de compania intemationala Picodi, de la inceputul 
sarcinii §i pana la primele zile din cel de-al doilea an de viata, costurile pentm un copil se ridica la peste 
16.000 de lei. Exceptand costurile periodice, mancare, haine, scutece, trebuie luate in calcul §i 
caruciorul, patupil §i multe altele.

De asemenea, in primii 3 ani de viata nevoia zilnica de calorii este intre 1.200 si 1.400, creste la 1.500- 
1.750 la copiii intre 4-6 ani si ajunge la 1.700-1.950 la copiii de 7-9 ani.

Afadar, toate acestea demonstreaza ca pentru dezvoltarea normala a unui copil este nevoie de o 
cheltuiala minima de 1.192 lei pe luna in primele 6 luni, ceea ce este aproape dublu fata de cei 600 
de lei, raportati la 1,2 ISR pe care ii primeste in prezent un asistent maternal profesionist pentru 
asigurarea necesarului de trai unui copil aflat in plasament.

In acela§i timp, cum poti sa cre§ti un copil cu atat de putini bani, cand o alta analiza arata ca doar 
cheltuielile cu §coala ajung, conform unui calcul din 2018, la aproape 550 de lei in fiecare luna.

Copii care sunt dati in plasament sunt minori orfani sau abandonati de familia naturala, care sunt crescuti 
prin grija asistentilor matemali in ni§te coditii deosebit de grele. Astazi, un astfel de copil prime§te din 
partea statului o alocatie de plasament a carei valoare e raportata la indicatorul social de referinta in



cuantum de 1,2 ISR. Deci daca astazi valoarea ISR este de 500 de lei, rezulta ca alocatia de plasament 
este de 600 de lei pe luna. Atat aloca statul roman pentru cheltuielile necesare pentru cresterea unui 
copil.

Aproximativ 18.000 de copii din Romania primesc o alocatie de doar 600 de lei pe luna pentru 
cheltuielile privind cresterea lor, pentru hrana, imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, 
rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum §i pentru nevoi personale.

Sunt 18.000 de copiii care se afla in aceasta situa^ie. 18.000 de copii condamnati la saracie severa. 
Asistenfii maternali la care se afla in plasament nu sunt oameni bogati. De regula, sunt oameni in 
varsta, cu venituri mici fi fara posibilitatea de a §i le spori.

A§a-numitul indicator social de referinta, acel ISR la care se raporteaza valoarea alocatiei de plasament, 
nu a mai fost modificat din 2008. Are aceea§i valoare de 500 de lei.

O crestere a ISR are implicalii majore in multe domenii care se raporteaza la acest indicator, incepand de 
la ajutoarele sociale pana la amenzile auto. Dar nu trebuie neaparat sa modificam acest indicator pentru a 
oferi un trai la limita decentei celor 18.000 de copii aflati in grija asisten|ilor maternali.

De aceea, aceasta ini^ativa legislativa propune o reglementare prin care sa creasca factorul de 
multiplicare al ISR pentru stabilirea valorii alocatiei de plasament. Astfel, o crestere de la 1,2 ISR 
la 1,5 ISR reprezinta o majorare de la 600 de lei, la 750 de lei pe luna. In mod evident, nu este 
suficienta nici aceasta suma, dar conteaza foarte mult pentru acesti copii. Impactul lunar al 
acestei created va fi de 2,7 milioane lei, iar pe intreg anul ar ajunge la 32,4 de milioane lei, fiind 
deci sustenabil in raport cu cre^terile anuale prevazute in Strategia Fiscal Bugetara elaborata de 
Ministerul Finantelor pentru perioada 2021-2023. O astfel de majorare poate fi absorbita de cre§terea 
economica prognozata a PIB-ului real (2021: +4,3%; 2022: +4,7%; 2023: +5%) §i este perfect justificata 
daca tinem cont de evolutia inflatiei in aceasta perioada (2021: 2,5%; 2022: 2,4%; 2023: 2,3%), care 
implica o depreciere a puterii de cumparare de cel pu^in 7% in urmatorii trei ani, inclusiv in ceea ce 
priveste produsele §i serviciile necesare cre§terii unui copii.

in orice caz, acest efort bugetar de circa 32,4 milioane de lei anual, este cu mult, mult mai mic decat 
sumele ce ar trebui cheltuite de statul roman in cazul reintoarcerii acestor copiii centrele de plasament, 
pe fondul cre^terii deficitului de asistenti maternali profesioni§ti in contextul deprecierii veniturilor 
necesare cre§terii copilului.

in plus, a§a cum am aratat mai sus, costurile reale pentru cre§terea unui copii sunt cu mult mai mari, de 
circa 1.500 lei pe luna.

Indemnizatia de concediu

in ceea ce prive§te modificarea articolului 122, alineatul (3), litera d), cu privire la acordarea unei 
indemnizatii de concediu in perioada efectuarii concediului legal de odihna pentru asistentul maternal



care are in plasament un eopil, modificarea este in acord cu decizia data de Curtea de Justi|ie a Uniunii 
Europene. Aceasta a constatat ca reglementarea na^ionala in discutie recunoa§te asistenfilor matemali un 
drept la concediu anual platit, dar subordoneaza dreptul acestora de a lua concediu fara copilul aflat in 
sarcina lor unei autorizatii a angajatorului, care trebuie sa respecte realizarea in bune conditii a misiunii 
de protectie a copilului respectiv.

Curtea a considerat ca limitarile legale aduse astfel drepturilor asistentilor respectivi la perioade de 
repaus zilnic §i saptamanal, precum §i la concediu anual platit respecta continutul esential al acestui 
drept, fiind, totodata, necesare pentru realizarea obiectivului de interes general recunoscut de Uniunea 
Europeana, care consta in protectia interesului superior al copilului, consacrat la art. 24 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a§a cum a fost conceput acest obiectiv de reglementarea 
romana, §i earuia ii corespunde obligatia asistentului maternal de a asigura in mod continuu integrarea 
copilului plasat in caminul §i in familia sa, precum §i dezvoltarea armonioasa §i ingrijirea acestui copil.

Aceasta reglementare este necesara pentru a inlatura tratamentul discriminatoriu dintre asistentii 
maternali care i§i petrec concediul de odihna fara a fi inso^fi de copiii pe care ii au in grija §i cei 
care continua ingrijirea acestora si in perioada cuvenita de concediu. Reglementarea din prezent, 
care nu acorda niciun beneflciu asistentului maternal care asigura continuitatea ingrijirii copilului 
§i in perioada cuvenita de concediu incurajeaza practic separarea de copil pe perioada concediului 
de odihna, ceea ce contravine interesului superior al copilului.

In plus, acordarea indemnizafiei de concediu 1^1 PENTRU asistenjii maternali care asigura 
continuitatea ingrijirii copilului pe perioada de concediu cuvenita a reprezenta un stimul necesar 
pentru combaterea abandonului din aceasta profesie, pe fondul remuneratiilor extrem de scazute.
Doar in anul 2020, circa 820 de asistenti matemali au renuntat la aceasta profesie in principal din cauza 
veniturilor extrem de scazute. In cazul in care, Guvemul va pune in practica intentiile deja anunfate de 
interzicere a cumulului pensiei cu salariul platit de la stat, ne vom confrunta cu un nou val de plecari din 
sistem a asistentilor matemali. Cel putin 1.000 dintre cei aproximativ 11.000 de asistenti inScrisi in 
prezent sunt deja la pensie, iar alfi 1.000 urmeaza sa ajunga la limita de varsta de pensionare in acest an. 
Daca ace§ti asistenji matemali vor opta pentm pensie §i vor renunta la profesie, atunci vom avea circa 
3.000 de copii care vor trebui sa se reintoarca in centrele de plasament, ceea ce va create substantial 
cheltuielile bugetar necesare ingrijirii acestor copii, cu mult peste efortul bugetar necesar acordarii 
indemnizatiei de salariul pentm asistenti! matemali care asigura continuitatea ingrijirii copilului §i pe 
perioada concediului cuvenit.

In vederea fundamentarii acestei initiative legislative au fost transmise mai multe intrebari §i interpelari 
catre Ministeml Muncii §i Protectiei Sociale pentm:

• identificarea numamlui de copii care se afla in plasament la asistenti! matemali ?i in plasament 
familial.



• comunicarea sumei prevazute in bugetul Ministerului Muncii §i Protecfiei Sociale in 2021 pentru 
plata alocatiilor de plasament acordate copiilor aflati in plasament,

• estimarea impactului fmanciar anual al unei cresteri a alocalilor de plasament pentru copiii aflati 
in plasament familial si in grija asistentilor matemali, de la va 
ISR.

In numele ini^atorilor: Deputat PSD; ^lincu Dan-Constantin

oarea dg_l,2 ISR la valoarea de 1,5
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