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Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ 

LEGE
privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea 
unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea

de produse de igienă

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

In România anului 2018 aproape 25%' din populaţie trăia la limita sărăciei, iar în anul 
2019 existau regiuni de dezvoltare cu puţin peste 50%^ din populaţie racordată la sistemul public 

de alimentare cu apă. Conform Institutului Naţional de Statistică, ponderea femeilor fertile, 15- 
49 de ani, este de 4.585.018 din totalul de 10.041.000 de femei din România^. Conform Eurostat 
23,5%'* sunt persoane care trăiesc în sărăcie, sau în risc de sărăcie sau excluziune socială erau 
în 2018, 32,5%^. Menstruaţia este un aspect destul de tabu şi există o corelaţie între sărăcie şi 
lipsa accesului la produsele pentru menstruaţie. De asemenea, perioada menstruală poate fi 
accentuată negativ de lipsa unui cămin, relaţii toxice cu partenerul şi endometriosis - una din 
zece femei este afectată de această condiţie care se manifestă prin dureri foarte acute şi flux 
menstrual mărit^.

Putem spune că aproximativ între 1.070.000 şi 1.490.000 de femei trăiesc în sărăcie deci 
în consecinţă nu au acces constant la produsele pentru menstruaţie. Aceasta se răsfrânge şi 
asupra a peste 350.000 de fete aflate în pubertate şi adolescenţă. Accesul precar la produse şi 
informaţii legate de o îngrijire adecvată creează o serie de probleme medicale şi sociale. Pe 
lângă aceasta, impactul social al lipsei de produse şi informaţii adecvate pentru îngrijire este şi 
el semnificativ - poate duce Ia absenţe şcolare şi retragerea din activităţile zilnice de teamă de 
a nu fi ostracizate.

’ https:/7ec.euroDa.eii/eurostaVstiitistics-exulained/index.phD?title=lncoiTie poveitv statistics/ro
^ https://insse.ro/cms/sites/defaiilt/ftles/com presa/coni pdf/distributia apei20r.pdf
^ https://insse.io/cms/sites/defaiilt/tlles/com presa/com pd^comunicat ziua internaţionala a femeii 2018.pdf
^ https:/7ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Incoine povertv suilistics/ro 
^hltps:.//w\wv.zf.ro/zf-24/romania-se-apropie-de-ue-dar-o-treime-din-populatie-traieste-in-saracie-grava-iar-venitul-
pe-cap-de-locuitor-ramane-la-o-treime-din-media-uniuiiii-l 8906834
^http://\v\v-vv.parliarnent.scot^S5N4embersBills/FlNAL Endiiig Period Poveitv consultation document.pdf
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Pe plan internaţional, încă din 2018’ în Scoţia produsele de igienă intimă la menstruaţie 
sunt oferă gratuit în şcoli, licee şi universităţi*. De asemenea, MSP Monica Lenon^, a iniţiat 
proiectul de lege care a intrat în vigoare la sfârşitul lui 2020, Scoţia a devenind astfel prima ţară 
din lume care pune la dispoziţie în mod gratuit tuturor femeilor produse de igienă intimă 
destinate acestora. Astfel, tampoane şi absorbante pot fi găsite gratuit în anumite locuri publice, 
precum centrele comunitare, cluburile pentru tineri şi farmacii. Costul anual estimat al acestei 
măsuri este de 24 de milioane de lire sterline (echivalentul a 27 milioane euro sau 131 
milioane lei) - la o populaţie de 5,4 milioane locuitori.

în New York consiliul a aprobat în 2017 o serie de măsuri pentru a oferi produse pentru 
menstruaţie în şcoli publice, închisori şi adăposturi. în Noua Zeelandă în 2021 toate şcolile vor 

fi dotate cu produse pentru menstruaţie la fel şi în UK care le va oferi elevelor de liceu".
în România, exista tot mai multe iniţiative la firul ierbii sau la nivel local care oferă celor 

care au nevoie de produse pentru menstruaţie. Astfel se ridică gradul de conştientizare a 
societăţii şi mult mai important se acoperă această necesitate mare.

Pentru determinarea structurii de ansamblu a coşului pentru igienă personală. Institutul 
de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) din cadrul Academiei Române şi Syndex România au 
derulat în perioada iulie-septembrie 2018 o cercetare la nivel naţional" utilizând metodologia 
dezvoltată de Comisia Europeană, iar necesarul lunar şi costul lunar al absorbantelor astfel 
determinat (pentru o familie de referinţă de doi adulţi salariaţi şi doi copii, din mediul urban) 
este următorul:

Preţ unitarCantitate lunară / 
familie

Total cost lunar 
(lei)

Unitate de măsurăProdus

5,29pachet de 10 buc.Absorbante 2,412,69

Cantitatea lunară per familie (2,4 pachete de 10 buc. absorbante) este prevăzută şi în 
anexa (pct.6.23) din Legea nr. 174/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 741 din 14 august 2020 valoarea acesteia urmând să fie stabilită anual de către Institutul 
Naţional de Statistică şi aprobată prin ordin al preşedintelui acestuia.

Investiţiile în educaţie sunt recunoscute drept cele mai eficiente pentru reducerea 
abandonului şcolar şi stimularea dezvoltării competenţelor, înţelese ca ansamblu 
multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilitâţi şi atitudini necesare pentru

^ httt)s://vvww.theguardiaii.com/uk-news/2018/aiig/24/scotland-to-otTer-free-sanitarv-products-to-all-students-in-
wQild-first
® https://'voungscot.net7access-to-sanitai-v-producls
® http:/Av\v\v.parliament.scot/S5MembersBills/l-lM AL Ending Period Povertv consultation documeiit.pdf

https://vvvvw.g4niedia.ro/scotia-a-deveiiit-prima-tara-din-lume-care-distribuLe-gTatuit-produse-de-igiena-
feminina.html

https://'edition.cnn.coni/202Q/06/'04/asia''riew-zealand-period-povei'tv'-schools-intl-link.''inde.\.htinl
http:.''/librarv.fes.de.'pdf-flles/bueios,jbiikarest/I4759.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dcnzrgi4o/legea-nr-174-2020-pentiu-modificai'ea-si-comDletarea-ordonantei-de-

iirgenta-a-guvernuliii-m-217-2000-pnvind-aprobarea-cosiilui-minim-de-consum-lLinar
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integrarea socială, participarea cetăţenească activă în societate, ocuparea unui loc de muncă şi 
participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile, iar pentru copiii în situaţii de 

risc, asigurarea accesului la educaţie este esenţială pentru ruperea cercului vicios al sărăciei şi 
pentru incluziunea lor socială reală.

2. Schimbări preconizate

în scopul facilitării accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirii 
persoanelor fără adăpost de sex feminin, prin proiectul de act normativ se instituie un stimulent 
financiar, sub formă de tichete sociale, pentru procurarea de produse de igienă intimă la 
menstruaţie.

Finanţarea acordării tichetelor sociale urmează să se realizeze din bugetul de stat prin 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această 
destinaţie.

Conform art.9 alin.(2) şi (5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiile de asistenţă socială pot fi acordate în bani sau în natură şi 
pot fi ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare, 
acordate individual ori în cadrul unor programe destinate facilitării accesului la educaţie, 
sănătate şi ocupare. Măsura este corelată şi cu prevederile art.112 alin.(]) din aceeaşi lege, ce 
permit autorităţilor administraţiei publice locale să acorde beneficii de asistenţă socială; “Pentru 
asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 
nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea şi 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.”

Proiectul propune ca de stimulentul financiar sub formă de tichete sociale să beneficieze 
fetele cu vârsta de peste 10 ani înscrise în învăţământul preuniversitar de stat conform Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se află într-una 
dintre următoarele situaţii:

a) fac parte din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei în 
baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare',

b) beneficiază de bursă de ajutor social acordată în baza art.82 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare',

c) sunt eleve faţă de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent 
matemal, într-un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit 
tutela, în condiţiile legii, şi beneficiază de alocaţie de plasament în baza art.128 din Legea 
nr. 2 72/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Legea nr.272/2004 prevăzând dreptul la hrană, îmbrăcăminte,
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încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale 
cultural-sportive pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, 
precum şi pentru mamele protejate în centre maternale (art.129).

Pentru aceste persoane, stimulentul financiar sub formă de tichete sociale se acordă pe 
parcursul întregului an şcolar, inclusiv pe perioada vacanţelor, până la finalizarea studiilor în 

măsura în care nu înregistrează, în cursul unui semestru, absenţe nemotivate care conduc la 
scăderea sub 8 a notei la purtare. în situaţia în care, totuşi, înregistrează astfel de absenţe, 
acordarea tichetelor sociale se suspendă, cu caracter temporar, pe perioada următorului 
semestru.

Grupul ţintă a fost stabilit ţinând cont de necesitatea sprijinirii elevelor care provin din 
mediile cele mai defavorizate, luând în considerare şi necesitatea limitării impactului financiar 
asupra bugetului general consolidat al măsurii propuse, măsura venind în sprijinul tinerelor din 
medii defavorizate pentru a facilita accesul la educaţie a tinerelor şi reducerea abandonului 
şcolar cauzat de lipsa produse de igienă intimă la menstruaţie.

De asemenea, se propune ca de această măsură să beneficieze şi persoanele fără adăpost
de sex feminin.

Finanţarea acordării tichetelor sociale se face din bugetul de stat prin sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie. Stimulentul 
financiar sub formă de tichete sociale urmează să fie asigurat lunar de către unităţile 
administrativ-teritoriale şi să fie distribuite beneficiarelor prin unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat şi prin serviciile publice de asistenţă socială.

în vederea simplificării procedurilor pentru acordarea stimulentului financiar şi al 
reducerii sarcinilor administrative atât pentru autorităţile implicate în proces cât şi pentru 
persoanele beneficiare ale măsurii, proiectul prevede ca tichetele sociale să fie acordate automat, 
din oficiu, fetelor înscrise în învăţământul de stat preuniversitar cu vârsta de peste 11 ani 
provenind din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei sau care 
beneficiază de bursă de ajutor social, potrivit legii, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor 

formalităţi de natură administrativă.
Eliminarea cererii părinţilor pentru acordarea stimulentului financiar va asigura din start 

un număr mai mare de eleve beneficiare, va elimina situaţiile în care părinţii defavorizaţi nu 
solicită stimulentul întrucât le este dificil să obţină actele necesare sau să întocmească dosarul, 
va simplifica munca personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi va 
reduce costurile asociate prelucrării unor astfel de dosare.
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Practic, pentru acordarea stimulentului financiar ar trebui să fie solicitate aceleaşi 
documente justificative privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care ar fi 
necesare şi pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei sau burse de ajutor social.

Astfel, prin această măsură venim în întâmpinarea dezideratului de a nu solicita unui 
cetăţean acele date, documente şi informaţii pe care statul le deţine deja, luând în considerare 
şi faptul că măsura se doreşte a fi una care să vină în sprijinul familiilor vulnerabile, şi nu una 
care să implice cheltuieli suplimentare de deplasare şi de procurare a documentelor din partea 
beneficiarilor.

De asemenea, pe bază de cerere, stimulentul financiar sub formă de tichete sociale se 
acordă şi fetelor înscrise în învăţământul de stat preuniversitar cu vârsta de peste 18 ani faţă de 
care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de 
tip rezidenţial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condiţiile legii, şi 
beneficiază de alocaţie de plasament în baza art. 128 din Legea nr.272/2004privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, stimulentul financiar sub formă de tichete sociale pentru persoanele fără 
adăpost de sex feminin se propune a se acorda pe baza evidenţei ţinută de servicii publice de 

asistenţă socială competente organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale.
Conform art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- 
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, servicii publice de asistenţă 
socială cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune 
socială a persoanelor fără adăpost, sunt compartimentele funcţionale din aparatul de specialitate 
al primarului şi direcţiile de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale ale municipiilor 
şi oraşelor.

Pornind de la studiul derulat de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) din 
cadrul Academiei Române şi Syndex România în cursul anului 2018 (menţionat în secţiunea 
anterioară), propunem ca valoarea nominală lunară a tichetului social să fie de 15 lei, respectiv 
de 0,03 ISR (indicatorul social de referinţă) şi să se acorde fiecărei beneficiare pe parcursul 
întregului an şcolar, inclusiv pe perioada vacanţelor.

Textul propunerii legislative stabileşte, de asemenea, unele dispoziţii privind emiterea şi 
utilizarea tichetelor sociale, procedura de acordare a acestora urmând să fie stabilită prin 

normele metodologice de aplicare şi monitorizare a legii, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor.

Nu în ultimul rând, propunerea legislativă prevede explicit faptul că beneficiile acordate 
sub forma acestui tip de tichete sociale nu fac obiectul impozitării, conform prevederilor 
Codului fiscal, art.62 lit.a) „ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie
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specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri 
externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la organizaţii 
neguvemamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane".

Stimulentul financiar nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi 
nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă venitul minim garantat, alocaţia pentru 
susţinerea familiei, bursa de ajutor social, alocaţia de plasament sau alte beneficii de asistenţă 

socială.
3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

1'. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

2. Impact asupra mediului de afaceri

2'. Impactul asupra sarcinilor administrative

V-. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

3. Impact social
Contribuie activ la combaterea sărăciei menstruale, permiţând autorităţilor administraţiei 
publice locale să aloce stimulentul financiar sub forma tichetelor sociale, unei categorii bine 
determinate de beneficiare, din fondurile alocate bugetelor locale cu această destinaţie de la 

bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
Facilitează accesul fetelor din medii defavorizate la dreptul fundamental la educaţie şi reduce 

rata abandonului şcolar.

4. Impact asupra mediului

5. Alte informaţii

Secţiunea a 4-a
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Impactul fînanciar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- în mii lei (RON) -
Indicatori Media pe 

5 ani
Următorii patru aniAnul

curent
3 6 71 2 4 5

1. Modificări 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 asigurărilor sociale de 
stat:

i. contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii

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

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii

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

7. Alte informaţii

A fost solicitată Ministerului Finanţelor elaborarea fişei financiare, potrivit art.15 alin.(2) din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi art.15 
din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare 
a proiectului de act normativ);
a) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
- Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor metodologice de aplicare şi monitorizare a 
prezentei legi;
- Ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale privind 
procedura de emitere şi modelul tichetelor sociale;
- Ordin al ministrului finanţelor privind criteriile pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare a 
unităţilor emitente.
Proiectul de lege stabileşte principiul acordării de tichete sociale dedicate din bugetele proprii 
ale autorităţilor administraţiei publice locale (alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat 
prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată).

IL Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 
facându-se referire ia un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională 
ori ia alt document al unei organizaţii internaţionale
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate
Propunerea legislativă a făcut obiectul consultărilor în perioada ianuarie - aprilie 2021 cu 

reprezentanţi ai organizaţiilor neguvemamentale Asociaţia Pe Stop, Asociaţia lele-Sânziene, 
Asociaţia Sexul vs. Barza, Asociaţia “Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen - 

FILIA”, Asociaţia E-Romnja - Asociaţia Pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, 
Asociaţia COMMA, Fundaţia Tineri pentru Tineri, Fundaţia Romanian Angel Appeal, Fundaţia 
Sensiblu, precum şi cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Tineretului şi 
Sportului, Comisiei pentru sănătate şi familie din cadrul Camerei Deputaţilor şi medici.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 
normativ
Consultarea a fost deschisă reprezentanţilor societăţii civile cu preocupări în domeniul 
combaterii sărăciei menstruale şi facilitării accesului la educaţie a tinerelor din medii 
defavorizate, organizaţiile neguvemamentale menţionate la punctul anterior arătându-şi intenţia 
de a sprijini elaborarea acestei propuneri legislative.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Propunerea legislativă urmează să fie avizată de către Consiliul Economic şi Social şi de 
Consiliul Legislativ.
6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a9

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ

2. Informarea societăţii civile cu privire ia eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice

3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Punerea în aplicare a prezentei propuneri legislative se va realiza prin extinderea competenţelor 
instituţiilor existente, fără a fi necesară înfiinţarea de noi organisme.

2. Alte informaţii
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Faţă de cele prezentate, propunem spre dezbatere şi adoptare prezenta propunere legislativă
privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor
persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de
igienă.

Iniţiator,
Oana-Silvia ŢOIU
Deputat Alianţa USR PLUS
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT

LEGE
privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor 

persoane iară adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse
de igienă

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.l. - (1) în scopul facilitării accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi 
sprijinirii persoanelor fără adăpost de sex feminin, se instituie stimulentul financiar, sub formă de 
tichete sociale, pentru procurarea de produse de igienă intimă la menstruaţie.

(2) Tichetele sociale se acordă în cadrul unui program de interes naţional, potrivit prevederilor 
art.9 alin.(2) şi (5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art.2. - (1) Beneficiază de stimulentul financiar sub formă de tichete sociale conform art.l 
fetele cu vârsta de peste 10 ani înscrise în învăţământul preuniversitar de stat conform Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se află într-una dintre 
următoarele situaţii:

a) fac parte din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei în baza 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare',

b) beneficiază de bursă de ajutor social acordată în baza art.82 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare',

c) sunt eleve faţă de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent 
matemal, într-un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în 
condiţiile legii, şi beneficiază de alocaţie de plasament în baza art.128 din Legea nr.272/2004privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2 Pentru persoanele prevăzute la alin.(l), stimulentul financiar sub formă de tichete sociale 
conform art.l se acordă pe parcursul întregului an şcolar, inclusiv pe perioada vacanţelor, până la 
finalizarea studiilor.

(3) De asemenea, beneficiază de stimulentul financiar sub formă de tichete sociale conform 
art.l şi persoanele fără adăpost de sex feminin.
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Art.3 - (1) Stimulentul financiar sub formă de tichete sociale conform art.l se acordă;
a) din oficiu, pentru persoanele prevăzute la art.2 alin.(l) lit.a), odată cu stabilirea dreptului

de alocaţie pentru susţinerea familiei sau, după caz, după acordarea acestuia, persoanei care este şi 
titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei; ’

b) din oficiu, pentru persoanele prevăzute la art.2 alin.(l) lit.b), odată cu stabilirea dreptului 
la bursa de ajutor social;

c) pe bază de cerere, pentru persoanele prevăzute la art.2 alin.(l) lit.c);
d) pe baza evidenţei persoanelor prevăzute la art.2 alin.(3), ţinută de servicii publice de 

asistenţă socială competente organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) în situaţia în care persoanele prevăzute la art.2 alin.(l) înregistrează, în cursul unui 

semestru, absenţe nemotivate care conduc la scăderea sub 8 a notei la purtare, acordarea tichetelor 
sociale se suspendă, cu caracter temporar, pe perioada următorului semestru.

Art.4. - (1) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile 
prezentei legi şi destinate exclusiv acordării stimulentului financiar în conformitate cu prevederile 
prezentei legi.

(2) Tichetele sociale se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor, 
denumite în continuare unităţi emitente. Procedura de emitere şi modelul tichetelor sociale se 
stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

(3) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, 
acordată de Ministerul Finanţelor. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de 
către Ministerul Finanţelor, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea 
concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.

(4) Unităţile care emit tichete sociale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea 
circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.

Art.S. - (1) Valoarea nominală lunară a unui tichet social se raportează la indicatorul social 
de referinţă şi este de 0,03 ISR, exprimat în lei.

(2) Tichetele sociale au perioada de valabilitate de 12 luni de la data emiterii.
(3) Stimulentul financiar sub formă de tichete sociale se asigură lunar de către unităţile 

administrativ-teritoriale şi se distribuie beneficiarelor prin unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat şi prin serviciile publice de asistenţă socială.

(4) Finanţarea acordării tichetelor sociale se face din bugetul de stat prin sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie.

(5) Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale se returnează autorităţii 
administraţiei publice locale de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării 
duratelor de valabilitate a acestora.

Art.6. - (1) Tichetele sociale sunt utilizate în perioada de valabilitate exclusiv pentru 
achiziţionarea produselor de igienă intimă la menstruaţie.

(2) Este interzisă utilizarea tichetelor sociale pentru achiziţionarea altor produse decât cele 
prevăzute la alin.(l) ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.

(3) în cazul în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin.(2), acordarea tichetelor 
sociale încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.



Art.7. - (1) Stimulentul financiar nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil, 
conform Codului fiscal, şi nu se urmăreşte silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate 
cu acelaşi titlu.

(2) Stimulentul financiar nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi 
nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea 
familiei, bursa de ajutor social, alocaţia de plasament sau alte beneficii de asistenţă socială.

Art.8. - Stimulentul financiar sub formă de tichete sociale se acordă începând cu data de 1 
septembrie 2022.

Art.9. - (1) în termen de 30 de zile de ia data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor elaborează 
normele metodologice de aplicare şi monitorizare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.

(2) în termenul prevăzut la alin.(l) se emit ordinul comun al ministrului finanţelor şi al 
ministrului muncii şi protecţiei sociale prevăzut la art.4 alin.{2), precum şi ordinul ministrului 
finanţelor prevăzut la art.4 alin.(3).

Art.lO. - La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, g^l), cu următorul cuprins:

“g') tichetelor sociale, pentru procurarea de produse de igienă intimă la menstruaţie”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 
ale art. 76 alin.(l) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUIPREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Ludovic ORBAN Anca Dana DRAGU


