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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENAT 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială  

 
Nr.4c-7/1238/12.12.2017  Nr.XXVII/211/12.12.2017 
   

 
Comisia pentru egalitatea 
de şanse pentru femei şi 

bărbaţi 
 

 Comisia pentru egalitate de 
şanse  

 

Nr.4c-17/1483/12.12.2017  Nr.XXXIII/138/12.12.2017 
   

 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul  activităţilor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisia penteru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi ale Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială şi Comisia pentru egalitate de şanse ale Senatului, au fost 

sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2018, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 567/2017, respectiv  

nr.L 521/2017. 

Potrivit prevederilor art.22 din Regulamentul  activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii comisiilor reunite au 

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa comună din 12 

decembrie 2017. Au fost supuse dezbaterilor anexele la proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2018 nr.3/20, 3/49, 3/51 şi 3/58. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost fie admise, fie respinse. Acestea se regăsesc în anexele la 

prezentul aviz. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu 

majoritate de voturi (30 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 0 abţineri), 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat  

Adrian Solomon 
 

PREŞEDINTE, 
Senator  

Ion Rotaru 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat  

Cosette-Paula Chichirău 
 

PREŞEDINTE, 
Senator  

Adrian Wiener 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege 
anexa/capitol/subcapitol/ paragraf/ 

grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului/                                  sursa de 
finanţare 

1.  
Anexa nr. 3/58/01  
 
Consiliul de Monitorizare a 
implementarii Conventiei privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
 
Cap. 5101, Grupa/Titlu 10 - Titlul I 
Cheltuieli de personal, Articol 10, 
Alin. 01  - Cheltuieli salariale în bani 

 
Se suplimentează bugetul 
Consiliului de monitorizare a 
implementarii Convenţiei, la  
capitolul 51 Alte acţiuni generale, 
la TITLUL CHELTUIELI DE 
PERSONAL, cu suma de 2120 
mii lei. 

 
Autori: Chisăliţă Ioan Narcis, 
Senator PSD + grupurile 
parlamentare ale PSD 
 

Bugetul este asigurat pentru cei 23 angajați pentru 4,3  luni. 
În situatia prezentă pentru functionarea instituției trebuie 
asigurată salarizarea celor 23 de persoane, pana la prima 
rectificare bugetara, respectiv pe o perioadă de 8 luni. 
În doi ani de existentă nu s-a depus raport de monitorizare la 
ONU, motiv pentru care Presedinta CM a fost revocată din 
funcție, pentru nerealizarea atribuțiilor prevăzute în Legea 
8/2016. 
Sursa de finanțare: diminuarea bugetului Ministerului Finanţelor 
Publice, “Actiuni generale” 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din lege 
anexa/capitol/subcapitol/ paragraf/ 

grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului/                                  
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

(numai pt. comisii) 
1.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX - 
ASISTENTA SOCIALA 

        Se propune alocarea sumei 
de 2.500 lei, pentru 2500 tineri 
care părăsesc anual sistemul de 
protecție a copilului la împlinirea 
vârstei de 18 ani (până la 26 de 
ani conform legii 272/2004 
privind protectia si promovarea 
drepturilor copilului, republicata). 
        Finanțarea este lunară și 
constă în plata chiriei pe o 
perioadă de cel puțin 2 ani de zile. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

       Conform Autorității Naționale pentru 
Protecția Copilului și Adopție în România 
aproximativ 2500 tineri părăsesc anual 
centrele de plasament și nu au asigurate 
condițiile necesare începerii noului stil de 
viață.  
        Consider că pentru cel puțin 2 ani, 
acești tineri, să aibă asigurată suma de 
1000 lei/lunar în vederea asigurării unei 
chirii. Dacă ne dorim ca acești tineri să 
devină o contribuție pozitivă în societate 
avem responsabilitatea să-i susținem și 
după ce le este încetată măsura de protecție 
specială. Deprinderile de viață 
independentă se dobândesc odată cu 
sistarea măsurii de protecție, acum au 
nevoie mai mult de noi. Mulți dintre ei 
pleacă cu mari sechele emoționale și nu 
fac față noului stil de viață. 
       Avem responsabilitatea să le întindem 
o mână de ajutor. 
 
       Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

Au fost demarate 
procedurile unui 
proiect privind 
finanţarea unor 
locuinţe protejate, 
din fonduri 
europene.  
Textul este neclar 
şi nu poate fi 
susţinut. 
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2. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 5000 lei/lună, pentru angajarea 
a doi terapeuți ocupaționali la 
centrul de plasament din Jud. 
Alba, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

În cadrul centrului de plasament din Jud. 
Alba locuiesc 39 de copii, aflați cu măsura 
protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 



 
6

 
3. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 25000 lei/lună, pentru 
angajarea a zece terapeuți 
ocupaționali la cele 5 centre de 
plasament din Jud. Arad, care au 
rolul de a studia procesele mentale 
și comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 5 centre de plasament din 
Jud. Arad locuiesc 95 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe 
durata întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
 

4. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

      Se propune alocarea sumei de 
35000 lei/lună, pentru angajarea a 
zece terapeuți ocupaționali la cele 
7 centre de plasament din Jud. 
Argeș, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 7 centre de plasament din 
Jud. Argeș locuiesc 201 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

5. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
5000 lei/lună, pentru angajarea a 
doi  terapeuți ocupaționali la 
centrul de plasament din Jud. 
Bacău, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul centrului de plasament din Jud. 
Bacău locuiesc 38 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

6. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
20000 lei/lună, pentru angajarea a 
opt terapeuți ocupaționali la cele 4 
centre de plasament din Jud. 
Bihor, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 4 centre de plasament din 
Jud. Bihor locuiesc 139 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

7. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru angajarea a 
șase terapeuți ocupaționali la cele 
3 centre de plasament din Jud. 
Bistrița Năsăud, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Bistrița Năsăud locuiesc 191 de copii, 
aflați cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

8. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru angajarea a 
șase terapeuți ocupaționali la cele 
3 centre de plasament din Jud. 
Botoșani, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Botoșani locuiesc 146 de copii, aflați 
cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

9. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
45000 lei/lună, pentru angajarea a 
optsprezece terapeuți ocupaționali 
la cele 9 centre de plasament din 
Jud. Arad, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 9 centre de plasament din 
Jud. Brașov locuiesc 309 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 



 
13

printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

10. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
30000 lei/lună, pentru angajarea a 
doisprezece terapeuți ocupaționali 
la cele 6 centre de plasament din 
Jud. Buzău, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 6 centre de plasament din 
Jud. Buzău locuiesc 357 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

11. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru angajarea a 
șase terapeuți ocupaționali la cele 
3 centre de plasament din Jud. 
Călărași, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Călărași locuiesc 108 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

12. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Caraș - 
Severin, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Caraș - Severin locuiesc 79 copii, 
aflați cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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copii de vârsta lor. 
Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

13. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

      Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru angajarea a 
șase terapeuți ocupaționali la cele 
3 centre de plasament din Jud. 
Cluj, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Cluj locuiesc 50 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

14. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 35000 lei/lună, pentru 
angajarea a paisprezece terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Constanța, 
care au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 
drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 
pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 7 centre de plasament din 
Jud. Constanța locuiesc 374 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 
Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

15. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

         Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Covasna, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 
drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 
pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR  

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Covasna locuiesc 130 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

16. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 5000 lei/lună, pentru angajarea 
a doi terapeuți ocupaționali la 
centrul de plasament din Jud. 
Dâmbovița, care au rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 

În cadrul centrului de plasament din Jud. 
Dâmbovița locuiesc 30 de copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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parlamentar USR  performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 
Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

17. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

         Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Dolj, care au 
rolul de a studia procesele mentale 
și comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Dolj locuiesc 72 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

18. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
20000 lei/lună, pentru angajarea a 
opt terapeuți ocupaționali la cele 4 
centre de plasament din Jud. 
Galați, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 

În cadrul celor 4 centre de plasament din 
Jud. Galați locuiesc 145 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• întârziere în dezvoltarea fizica si 
psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

19. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru angajarea a 
șase terapeuți ocupaționali la cele 
3 centre de plasament din Jud. 
Gorj, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Gorj locuiesc 110 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

20. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
25000 lei/lună, pentru angajarea a 
zece terapeuți ocupaționali la cele 
5 centre de plasament din Jud. 
Harghita, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 

În cadrul celor 5 centre de plasament din 
Jud. Harghita locuiesc 171 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

21. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 20000 lei/lună, pentru 
angajarea a opt terapeuți 
ocupaționali la cele 4 centre de 
plasament din Jud. Hunedoara, 
care au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 
drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 

În cadrul celor 4 centre de plasament din 
Jud. Hunedoara locuiesc 76 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

22. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru angajarea a 
șase terapeuți ocupaționali la cele 
3 centre de plasament din Jud. 
Ialomița, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Ialomița locuiesc 87 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• agresivitate, hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

23. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 60000 lei/lună, pentru 
angajarea a douăzeci și patru de 
terapeuți ocupaționali la cele 12 
centre de plasament din Jud. Iași, 
care au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 
drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 12 centre de plasament din 
Jud. Iași locuiesc 779 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 



 
27

cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 
pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

24. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 20000 lei/lună, pentru 
angajarea a opt terapeuți 
ocupaționali la cele 4 centre de 
plasament din Jud. Ilfov, care au 
rolul de a studia procesele mentale 
și comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 

În cadrul celor 4 centre de plasament din 
Jud. Ilfov locuiesc 130 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• retragerea din cadrul 
interacțiunilor;  

• agresivitate, hiperactivitate, 
comportament dificil; 

• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

25. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Mehedinți, 
care au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Mehedinți locuiesc 74 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 
pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

26. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
5000 lei/lună, pentru angajarea a 
doi  terapeuți ocupaționali la 
centrul de plasament din Jud. 
Mureș, care au rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 

În cadrul centrului de plasament din Jud. 
Mureș locuiesc 23 copii, aflați cu măsura 
protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
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conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

sunt: 
• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

consiliilor judeţene. 

27. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 25000 lei/lună, pentru 
angajarea a zece terapeuți 
ocupaționali la cele 5 centre de 
plasament din Jud. Neamț, care au 
rolul de a studia procesele mentale 
și comportamentul copilului aflat 

În cadrul celor 5 centre de plasament din 
Jud. Neamț locuiesc 326 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
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cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

 

Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 

28. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 40000 lei/lună, pentru 
angajarea a șaisprezece terapeuți 
ocupaționali la cele 8 centre de 
plasament din Jud. Prahova, care 
au rolul de a studia procesele 

În cadrul celor 8 centre de plasament din 
Jud. Prahova locuiesc 410 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
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mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 
drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 
pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

 
 

foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 

29. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 
angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Sălaj, care au 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 
Jud. Sălaj locuiesc 184 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
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rolul de a studia procesele mentale 
și comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

 
 

terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 

30. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 10000 lei/lună, pentru 
angajarea a patru terapeuți 
ocupaționali la cele 2 centre de 

În cadrul celor 2 centre de plasament din 
Jud. Satu Mare locuiesc 93 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
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plasament din Jud. Satu Mare, 
care au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 
drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 
pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

 
 
 

om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 

31. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 30000 lei/lună, pentru 
angajarea a doisprezece terapeuți 

     În cadrul celor 6 centre de plasament 
din Jud. Sibiu locuiesc 287 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
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ocupaționali la cele 6 centre de 
plasament din Jud. Sibiu, care au 
rolul de a studia procesele mentale 
și comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 

32. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 

        Se propune alocarea sumei 
de 15000 lei/lună, pentru 

     În cadrul celor 3 centre de plasament 
din Jud. Suceava locuiesc 129 copii, aflați 

Nu intră în 
atribuţiile 
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CHELTUIELI angajarea a șase terapeuți 
ocupaționali la cele 3 centre de 
plasament din Jud. Suceava, care 
au rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 
drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 
pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 

33. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol         Se propune alocarea sumei      În cadrul centrului de plasament din Nu intră în 
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5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

de 2500 lei/lună, pentru angajarea 
unui terapeut ocupațional la 
centrul de plasament din Jud. 
Teleorman, care are rolul de a 
studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

 

Jud. Teleorman locuiesc 13 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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34. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 25000 lei/lună, pentru 
angajarea a zece terapeuți 
ocupaționali la centrele de 
plasament din Jud. Timiș, care are 
rolul de a studia procesele mentale 
și comportamentul copilului aflat 
cu măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

 
 

 

     În cadrul celor 5 centre de plasament 
din Jud. Timiș locuiesc 283 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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35. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 30000 lei/lună, pentru 
angajarea a doisprezece terapeuți 
ocupaționali la centrele de 
plasament din Jud. Tulcea, care 
are rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 
drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 
pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

     În cadrul celor 6 centre de plasament 
din Jud. Tulcea locuiesc 166 copii, aflați 
cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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Muncii și Justiției Sociale 
 

36. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

        Se propune alocarea sumei 
de 30000 lei/lună, pentru 
angajarea a doisprezece terapeuți 
ocupaționali la centrele de 
plasament din Jud. Vâlcea, care 
are rolul de a studia procesele 
mentale și comportamentul 
copilului aflat cu măsura 
protecției speciale conform Legii 
Nr. 272/2004, privind promovarea 
drepturilor copilului, individual 
sau în grupuri, și aplică aceste 
cunoștințe pentru a promova 
adaptarea și dezvoltarea copilului 
pe plan personal, social, 
educațional sau ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

 
 

 
  

     În cadrul celor 6 centre de plasament 
din Jud. Vâlcea locuiesc 147 copii, aflați 
cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

37. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei de 
2500 lei/lună, pentru angajarea 
unui terapeut ocupațional la 
centrul de plasament din Jud. 
Vrancea, care are rolul de a studia 
procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
 
  

 
 
 

  

     În cadrul centrului de plasament din 
Jud. Vrancea locuiesc 17 copii, aflați cu 
măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

38. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
15000 lei/lună, pentru angajarea a 
șase terapeuți ocupaționali la 
centrele de plasament din Mun. 
București, Sector 1, care au rolul 
de a studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

 
 
 

  

     În cadrul celor 3 centre de plasament 
din Mun. București, Sector 1 locuiesc 78 
copii, aflați cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor judeţene. 
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 terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

39. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
20000 lei/lună, pentru angajarea a 
opt terapeuți ocupaționali la 
centrele de plasament din Mun. 
București, Sector 2, care au rolul 
de a studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

 
 
 

     În cadrul celor 4 centre de plasament 
din Mun. București, Sector 2 locuiesc 150 
copii, aflați cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor 
locale/judeţene. 
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pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

40. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
5000 lei/lună, pentru angajarea a 
doi terapeuți ocupaționali la 
centrele de plasament din Mun. 
București, Sector 3, care au rolul 
de a studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

 
 

     În cadrul celor 2 centre de plasament 
din Mun. București, Sector 3 locuiesc 32 
copii, aflați cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor 
locale/judeţene. 
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însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

41. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
5000 lei/lună, pentru angajarea a 
doi terapeuți ocupaționali la 
centrul de plasament din Mun. 
București, Sector 4, care au rolul 
de a studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

 

     În cadrul centrului de plasament din 
Mun. București, Sector 4 locuiesc 42 
copii, aflați cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor 
locale/judeţene. 
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printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

42. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
2500 lei/lună, pentru angajarea 
unui terapeut ocupațional la 
centrul de plasament din Mun. 
București, Sector 5, care au rolul 
de a studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  
  

     În cadrul centrului de plasament din 
Mun. București, Sector 5 locuiesc 16 
copii, aflați cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor 
locale/judeţene. 
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întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

43. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX - ALTE 
CHELTUIELI 

       Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/lună, pentru angajarea a 
patru terapeuți ocupaționali la 
centrul de plasament din Mun. 
București, Sector 6, care au rolul 
de a studia procesele mentale și 
comportamentul copilului aflat cu 
măsura protecției speciale 
conform Legii Nr. 272/2004, 
privind promovarea drepturilor 
copilului, individual sau în 
grupuri, și aplică aceste cunoștințe 
pentru a promova adaptarea și 
dezvoltarea copilului pe plan 
personal, social, educațional sau 
ocupațional. 
        Finanțarea este lunară pe o 
perioadă de un an. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 
 
 
 
  

     În cadrul centrului de plasament din 
Mun. București, Sector 6 locuiesc 81 
copii, aflați cu măsura protecției speciale.  
Instituționalizarea dezumanizează puiul de 
om motiv pentru care prezența unui 
terapeut în procesul lui de dezvoltare e 
foarte important.  
Câteva din efectele instituționalizării 
sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul 

interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 
performante intelectuale scăzute);  

• dificultăți în a se relaționa cu alți 
copii; 

• au tendințe agresive față de ceilalți 
copii de vârsta lor. 

Nu intră în 
atribuţiile 
Ministerului 
Muncii angajarea 
de personal în 
centrele de 
plasament. Acestea 
sunt în subordinea 
consiliilor 
locale/judeţene. 
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Aceste dificultati pot persista pe durata 
întregii vieți a copilului care a trecut 
printr-o experiență a instituționalizării, 
însa studiile au arătat că aceste dificultăți 
pot fi în general depășite dacă se intervine 
terapeutic din timp. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

44. Anexa3/20/Capitol 
5001/Grupa71/Titlul XIII 

Se propune alocarea sumei de 457 
mii lei pentru construcția unui 
centru destinat persoanelor 
victime ale violenței în familie  - 
Mun. Piatra Neamț, Jud. Neamț; 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

“Violența în familie este o problema gravă 
în România. Peste 2.300 de femei au căzut 
victime ale violenței domestice doar în 
primele luni ale acestui an în România. 
Dintre acestea, 34 au murit. Situația este 
mult mai gravă dacă privim în urmă. În 
ultimii doi ani, s-au înregistrat peste 27 de 
mii de victime si peste 400 de decese.  
Studiile arată că în România 45% dintre 
femei au fost agresate verbal, 30% au fost 
abuzate fizic, iar 7% au fost abuzate sexual 
pe durata vieții.” – se arată într-un raport 
publicat de Monitorul de Neamț în anul 
2007. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Au fost demarate 
procedurile privind 
finanţarea din 
fonduri europene, a 
unor centre 
destinate 
persoanelor victime 
ale violenței în 
familie. 
În bugetu sunt 
cuprinse sume 
pentru cofinanţare. 

45. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Alba 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
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parlamentar USR numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

caracter 
consultativ. 

46. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Argeș 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 
 

47. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Arad. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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48. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Bacău. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

49. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Bihor. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

50. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Bistrița Năsăud. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

51. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Botoșani. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

52. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Brașov. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

53. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Buzău. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

54. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Călărași. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

55. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Caraș Severin. 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Copilului are 
caracter 
consultativ. 

56. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Cluj. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 
 

57. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Constanța. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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58. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Covasna. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

59. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Dâmbovița. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

60. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Dolj. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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Muncii și Justiției Sociale 
 

61. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Galați. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

62. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Gorj. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

63. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Harghita. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

64. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Hunedoara. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

65. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Ialomița. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
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parlamentar USR numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

caracter 
consultativ. 

66. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Iași. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 
 

67. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Ilfov. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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68. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Mehedinți. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

69. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Mureș. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a.. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

70. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Neamț. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

71. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Prahova. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

72. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Sălaj. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

73. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Satu Mare. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

74. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Sibiu. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

75. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Suceava. 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Copilului are 
caracter 
consultativ. 

76. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Teleorman. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 

77. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Timiș. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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78. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Tulcea. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

79. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Vâlcea. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

80. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Jud. Vrancea. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

81. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Mun. București, Sector 1. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

82. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Mun. București, Sector 2. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

83. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Mun. București, Sector 3. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

84. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Mun. București, Sector 4. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 

85. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Mun. București, Sector 5. 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
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Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 
financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a..  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Copilului are 
caracter 
consultativ. 

86. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa59/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
10000 lei/ lună pentru susținerea 
activităților Consiliul Copilului la 
nivelul Mun. București, Sector 6. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

      Conform ordinului 21/2004 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii 
privind serviciile pentru protecția copilului 
de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 
să-și organizeze un grup de reprezentare 
numit Consiliul Copiilor, care să fie 
consultat periodic sau de câte ori este 
nevoie pentru luarea deciziilor care îi 
privesc pe toți copiii din SR. 
       Pentru reducerea abuzurilor în 
instituțiile de protecția copilului avem 
responsabilitatea să oferim o voce acestor 
copii prin Consiliul Copiilor.  
       Acest consiliu are nevoie de susținere 

Nu există cadru 
legal privind 
finanţarea acestor 
consilii. Consiliul 
Copilului are 
caracter 
consultativ. 
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financiară pentru desfășurarea de activități 
menite să-i pregătească pentru o viață 
independentă și să abordeze teme precum 
violența domestică, drepturile și obligațiile 
lor în contextul socio-economic, s.a.. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 

87. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Alba. 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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88. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX 
Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Arad. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

89. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Argeș. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

90. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Bacău. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

91. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Bihor. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

92. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
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în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Bistrița 
Năsăud. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

93. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Botoșani. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

94. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Brașov. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

95. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Buzău. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

96. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Călărași. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
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parlamentar USR chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

se poate susţine în 
această formă. 

97. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Caraș 
Severin. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 

98. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Cluj. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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99. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX 
Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Contsnța. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

100. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Covasna. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

101. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. 
Dâmbovița. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 
 
 

102. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Dolj. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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103. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX 
Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Galați. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

104. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Gorj. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

105. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Harghita. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 
 
 

106. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. 
Hunedoara. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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107. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX 
Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Ialomița. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

108. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Iași. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

109. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Ilfov. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 
 
 

110. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Mehedinți. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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111. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX 
Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Mureș. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

112. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Neamț. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 
 

113. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Prahova. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 

114. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Sălaj. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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115. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX 
Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Satu Mare. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

116. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Sibiu. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

117. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Suceava. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 
 
 
 

118. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Teleorman. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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119. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 

5000/Grupa57/Titlul IX 
Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Timiș. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

120. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Tulcea. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

121. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Vâlcea. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

122. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Jud. Vrancea. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

123. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 

Există alte 
mecanisme prin 
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familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Mun. București, 
Sector 1. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

124. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Mun. București, 
Sector 2. 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

125. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Mun. București, 
Sector 3. 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

126. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Mun. București, 
Sector 4. 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

127. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Mun. București, 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
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Sector 5. 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 
hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 

128. Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 
5000/Grupa57/Titlul IX 

Se propune alocarea sumei de 
100000 lei/ lună pentru susținerea 
familiilor aflate în situații de risc 
în vederea prevenirii abandonului 
familial la nivelul Mun. București, 
Sector 6. 
 
Dep. Iulian Bulai, USR + Grupul 
parlamentar USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de 
sărăcie în care cresc copii din România 
motiv pentru care apariția abandonului 
familial este mai mult decât inevitabil.  
Consider că e foarte important să susținem 
acele familii care au un job dar stau în 
chirie și venitul câștigat acoperă doar 
cheltuielile de chirie.  
Creșterea unui copil este în 
responsabilitatea familiei însă avem 
situații când familia face toate demersurile 
pentru a asigura un climat de dezvoltare și 
nu reușește având în vedere că salariul 
câștigat acoperă doar chiria. Ce facem cu 

Există alte 
mecanisme prin 
care se asigură 
susţinerea 
familiilor aflate în 
situații de risc. Nu 
se poate susţine în 
această formă. 
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hrana, școlarizarea și multe alte costuri 
care apar într-o gospodărie? Aici trebuie să 
intervină direcția pentru protecția copilului 
și serviciul public de asistență socială de la 
nivelul județului pentru a ajuta familia în a 
preveni abandonul de copil.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale 
 

129. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  
Anexa 3/20 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii  
„Centru de zi, cantină socială şi 
dezvoltare unitate îngrijire la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice în oraşul Hârşova”, cu 
suma de 330 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dat fiind numărul mare de persoane 
vârstnice din comunitate, se impune 
înființarea unei cantine sociale și 
dezvoltarea unității de îngrijire la 
domiciliu a acestora. Această investiție 
presupune amenajarea unui spațiu adecvat, 
dotat cu sistem de încălzire, mobilier, 
veselă și bucătărie, în care să se poată 
pregăti alimentele necesare și distribuirea 
lor bătrânilor. Totodată, se impune 
achiziționarea unui mijloc de transport 
pentru aprovizionarea cu alimente dar și 
pentru distribuirea hranei gata preparate 
către beneficiari. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale– Resurse generale 
 

Centrele pentru 
persoane vârstnice 
sunt în subordinea 
sau sub autoritatea 
consiliilor 
locale/judeţene. 
 

130. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  
Anexa 3/20 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii 
”Centru multifuncţional pentru 

Motivaţia amendamentului 
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât în comuna Mihail Kogălniceanu 

Centrele pentru 
persoane vârstnice 
sunt în subordinea 
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persoane aflate in situatii de risc, 
comuna Mihail Kogălniceanu”,  
cu suma de 2.081 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

există un număr mare de copii cu 
dizabilităţi şi persoane vârstnice fără 
însoţitor care necesită transport în 
municipiul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale – Resurse generale 
 
 

sau sub autoritatea 
consiliilor 
locale/judeţene. 
 

131. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale 
Anexa 3/20  

Introducere în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii  
”Construire centru pentru 
orientare, supraveghere şi 
sprijinire a copilului care a 
săvârşit o faptă penală”, cu suma 
de 1.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
În vederea realizării priorităţilor strategice 
pe termen mediu, DGASPC Constanţa a 
propus înfiinţarea la nivelul judeţului 
Constanţa a unui serviciu social cu cazare 
care să răspundă categoriei de minori care 
săvârşesc fapte penale şi nu răspund 
penal.Centrul va asigura asistenţă socio-
psiho-educativă îngrijire şi recuperare 
pentru copiii delincvenţi, grupa de vârstă 
8-14 ani. Serviciile de tip rezidenţial, 
organizate ca centre de plasament de 
orientare, supraveghere şi sprijinire a 
reintegrării sociale a copilului care 
săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde 
penal, se vor înfiinţa la nivel judeţean sau 
regional, după caz, cu acordul şi concursul 
MMFPSPV, MAI, MEN, MS, MJ, 
Ministerului Public, Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, după modelul 
centrelor de reeducare(sau educative, 
conform Noului Cod Penal) pentru tinerii 
între 14-18 ani. Serviciile rezidenţiale 

DGASPC-urile 
sunt instituţii 
publice în 
subordinea 
consiliilor judeţene. 
Amendamentul nu 
poate fi susţinut. 
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asigura o perioada cuprinsă între 3 şi 6 luni 
găzduire pentru a se putea derula 
programele de reinserţie. Serviciile 
rezidenţiale sunt organizate în structura 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, în regim de 
componente funcţionale ale acestora, fără 
personalitate juridică. 
Misiunea: Serviciul asigură accesul 
beneficiarilor pe o perioadă determinată la 
servicii de asistenţă socială în vederea 
reintegrării sociale şi familiale.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Realocare sume prin 
transferul de la alte unităţi ale 
administraţiei publice 
 

132. Anexa nr. 3/20/01 Ministerul Muncii 
si Justiției Sociale,  
Capitolul 6800 ASISTENTA 
SOCIALA 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3/20/01 
Ministerul Muncii si Justiției 
Sociale, Capitolul 6800 
ASISTENTA SOCIALA,TITLUL 
VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
cu 3.031.726 mii lei. 
 
 
Autori:   
Deputat PNL  Adriana Săftoiu, 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Se propune admiterea amendamentului 
deoarece aceasta este suma care acopera , 
in mod real, serviciile sociale publice 
(DGASPC + autoritati locale municipale 
sau orasenesti, in cazul in care acestea din 
urma au servicii specializate, finantate de 
la bugetul de stat). Suma de 4.232.274 mii 
lei reprezinta aproximativ 0,52% PIB, 
mult prea putin fata de media europeana de 
2,2% PIB, care este alocata in general 
pentru servicii sociale directe catre 
beneficiari (nu prestatii!). Se propune 
aceasta crestere de pana la 7.264.000 mii 
lei, adica 0,8% PIB, si sa fie EXPLICIT 
directionata catre servicii sociale (si 

DGASPC-urile 
sunt instituţii 
publice în 
subordinea 
consiliilor judeţene. 
Amendamentul nu 
poate fi susţinut. 
 



 
112

mentionata ca atare in actualul buget) 
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 3.031.726 mii lei a sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 
 
 

133. Anexa nr. 3/20/01 Ministerul Muncii 
si Justiției Sociale,  
Capitolul 6800 ASISTENTA 
SOCIALA 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3/20/01 
Ministerul Muncii si Justiției 
Sociale, Capitolul 6800 
ASISTENTA SOCIALA, 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI , 
cu 68017 mii lei. 
Autori:  Deputat PNL  Adriana 
Săftoiu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

 La acest capitol,  sunt incluse sumele 
destinate asociatiilor si fundatiilor, pentru 
realizarea de servicii sociale. Este necesara  
triplarea sumei prevazute pentru ca 
autoritatile publice sa poata contracta 
servicii sociale cu ONG-urile   si , totodata 
, pentru sustinerea sectorului ONG in 
activitatea de furnizare a serviciilor 
sociale. 
 
 Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 68017 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

Există cadru legal 
privind 
subvenţionarea din 
fonduri publice a 
asociaţiilor şi 
fundaţiilor. 
Finanţarea acestora 
nu este o obligaţie 
a statului, este doar 
un sprijin acordat 
în anumite condiţii.  

134. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale 
Anexa 3/20/5001/10/01/Titlul II  
  
 

Alocarea a 1 000 mii lei pentru 
finantarea a 5 pozitii de atasati pe 
probleme de munca la consulatele 
Romaniei, din Italia (1 post), 
Spania (1 post), Franta (1 post) si 
Germania (1 post), Marea Britanie 
(1 post). 

Numarul de atasati pe probleme de munca 
este mult prea mic raportat la numarul de 
muncitori romani care intalnesc probleme 
in tarile in care lucreaza. 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale 

Au fost demarate 
procedurile privind 
ocuparea acestor 
posturi, vacante la 
un moment dat. 
Unele dintre 
persoane au plecat 
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Sen. Radu Mihail, USR 
Grupurile parlamentare USR 
 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, “Participare la 
capitalul social al societăților comerciale” 
cu suma de 1.000 mii lei 
 
 
 
 
 
 

deja la post. 

135. Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
Anexa 3/20/01 
Capitolul 6801 ASISTENTA 
SOCIALA 
Grupa/Titlul 59 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  

Suma alocată să crească de la 
31.983 mii lei la 100.000 mii lei. 
  
Sursa de finanțare: 
Se diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
alineatul 38, ”Programul Național 
de Dezvoltare Locală” cu suma de 
68.017 mii lei. 
Sen. Florina Presadă, USR 
Grupurile Parlamentare USR 

In această linie sunt incluse sumele 
destinate asociațiilor și fundațiilor, pentru 
realizarea de servicii sociale. 
Noi cerem triplarea ei pentru 2018, prin 
suplimentarea aceasta dorim să susținem 
mai viguros sectorul ONG în activitatea de 
furnizare a serviciilor sociale, după ce în 
2017 finanțarea acestora a fost serios 
diminuată. 
 

Există cadru legal 
privind 
subvenţionarea din 
fonduri publice a 
asociaţiilor şi 
fundaţiilor. 
Finanţarea acestora 
nu este o obligaţie 
a statului, este doar 
un sprijin acordat 
în anumite condiţii.  
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