
1 
 

 

 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Finanțelor, 

 Domnului ministru Alexandru Nazare,  

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 

 

Subiect: finanțarea de 1.500 de lei sistată pentru părinții angajați, ai căror copii sunt la creșă 

sau grădiniță 

 

 

 

Domnule ministru, o țară întreagă v-a ascultat promisiunile făcute în campania electorală, iar 

unii dintre români v-au și creditat cu încrederea lor, sperând că le veți oferi o viață mai bună, așa 

cum merită de altfel fiecare cetățean al țării. Dumneavoastră, însă, domnule ministru, alături de 

colegii din Guvernul PNL-USR-UDMR ați decis să vă bateți joc, ÎNCĂ O DATĂ, de românii 

care caută soluții disperate pentru a oferi o viață decentă copiilor lor.  

 

 În Codul Fiscal de anul trecut era inclusă o facilitate pentru părinții ai căror copii sunt la 

creșă sau grădiniță, respectiv acordarea unui ajutor financiar de 1.500 de lei/ lună care 

trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021, dar nu s-au publicat și normele de aplicare a legii. 

Această facilitate nu ajuta doar părinții, ci și angajatorii, care urmau să deducă suma din impozit, iar 

acum spuneți că este DISCRIMINATORIE pentru că încalcă legislația europeană în domeniul 

impozitării. Ca un laș, ați acceptat ca Guvernul Austerității să lanseze în dezbatere publică, 

prin Ministerul Finanțelor, un proiect de ordonanţă prin care această prevedere să fie 

suspendată până la sfârşitul anului.  

 

 

1. Vă întreb, atunci, domnule ministru, propunerea nu a fost discriminatorie când ați 

ieșit în campania electorală, în toamnă și iarna anului 2020, la alegerile locale și 

parlamentare și ați promis că veți pune interesul cetățenilor pe primul loc?  

2. Cum puteți să priviți în ochi milioanele de români pe care i-ați convins de bunele 

dumneavoastră intenții și acum ne spuneți că totul a fost doar minciună electorală? 

3. Cunoașteți faptul că 1,3 milioane de copii trăiesc sub pragul sărăciei, iar 400.000 

dintre elevii României nu merg la școală din aceleași motive? 

4. Nu ați avut nicio remușcare când ați decis să suspendați aplicarea acestei măsuri 

până la începutul anului viitor când, cel mai probabil, veți alege să procedați la fel 

ca acum?  

 

 

 

Am speranța, domnule ministru, că atunci când veți consulta ”mințile luminate” din Ministerul 

Finanțelor, când veți avea discuții constructive cu colegii din coaliția la guvernare și veți renunța la 
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certurile și atacurile furibunde pe care le lansați unii împotriva altora, când veți privi cu adevărat 

spre problemele cu care se confruntă România și veți pune cetățenii în prim plan, veți lua în calcul 

toate cele explicate mai sus și nu veți discrima și mai tare românii care nu doresc decât să ducă un 

trai normal în țara lor.  

 

Solicit răspuns scris și oral.  

 

 

 

Cu respect, 

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




