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Programul UDMR pentru sprijinirea familiilor

De trei decenii încoace, politica UDMR se axează cu precădere pe bunăstarea 
comunității maghiare din Transilvania și pe protecția drepturilor acesteia.
Acest obiectiv prioritar nu a fost schimbat nici de contextul politic din România, 
nici de ascensiunea forțelor extremiste sau de dificultățile cauzate de pandemia 
de COVID-19. În vremuri grele, trebuie să consolidăm FAMILIA - cel mai stabil liant 
al societății, pilonul de bază al comunității noastre.
Când ne-am stabilit obiectivele de guvernare, am ajuns la concluzia că cel mai bun 
mod de a consolida comunitatea este consolidarea familiilor prin folosirea instru-
mentelor de guvernare.
Subfinanțarea și imprevizibilitatea sistemelor de sprijin îngreunează și descura-
jează întemeierea unei familii pentru foarte mulți tineri. Prioritatea UDMR este 
elaborarea și adoptarea, până la 31 decembrie 2021, a unei propuneri de politică 
familială prin care statul va diminua semnificativ povara financiară pentru famil-
iile tinere. Un program care îi va ajuta pe tinerii din România să își găsească un 
loc de muncă, să își întemeieze o familie, să își facă un trai și să își construiască 
un cămin aici, în țară, să își asume creșterea a cât mai mulți copii.
Pachetul de politici familiale al UDMR are în vedere familia formată din mai multe 
generații și se bazează pe următoarele principii:

1. Toți membrii adulți ai unei familii să beneficieze de indemnizație pentru
 creșterea copilului.

Dorim creșterea cuantumului indemnizației după nașterea celui de-al 
doilea copil. Bunicii și frații adulți care nu au loc de muncă ar trebui, de 
asemenea, să poată primi indemnizație pentru creșterea copilului, dacă 
sunt de acord să ia parte la îngrijirea acestuia în timp ce părinții lucrează. 
Tații, de asemenea, trebuie încurajați să participe la îngrijirea copiilor: vom 
extinde semnificativ durata concediului pentru creșterea copiilor și a 
concediului suplimentar la care au dreptul tații.

2.  În plus față de subvențiile acordate de stat, suntem în favoarea acordării  
 unor forme de sprijin care să îi motiveze pe beneficiari în adoptarea unor  
 măsuri active și responsabile.

Astfel, statul ar trebui să folosească o parte din suma destinată alocației 
pentru copii cu prioritate pentru acoperirea cheltuielilor de îngrijire timpu-
rie a acestora (rețea de asistenți medicali neonatologi, îngrijire familială, 
dezvoltarea rețelei medicilor de familie și pediatrilor), respectiv să instituie 
un sistem de tichete pentru utilizare specifică în domeniile educației, 
sportului, sănătății și culturii.

3.  Atenție sporită familiilor numeroase: beneficii semnificative din partea   
 statului (reducerea bazei de impozitare, facilități la achiziția autoturismelor 
 și a voucherelor de vacanță), dar și din partea administrațiilor locale   
 (reducerea impozitului pe proprietăți imobiliare și vehicule, acordarea   
 trusoului pentru bebeluși, alocarea de terenuri familiilor numeroase   
 pentru construirea unei locuințe, facilități pentru parcare, pentru
 folosirea bazelor sportive, participarea la evenimente culturale și de   
 agrement)

4.  Politica familială a UDMR se axează pe familia formată din mai multe   
 generații (multi-generațională), în care există cooperare, sprijin și
 reciprocitate în responsabilități. Susținem și considerăm importantă   
 implicarea bunicilor în creșterea nepoților, dar și participarea copiilor
 și a nepoților la îngrijirea bunicilor.

5. Trebuie să sprijinim construirea unei cariere profesionale simultan cu  
 creșterea copiilor.

În contextul pandemiei, societatea, instituțiile de învățământ și angajatorii 
au devenit mai receptivi la programul de lucru flexibil, la telemuncă și la 
educația online. Această evoluție favorabilă ar trebui folosită în beneficiul 
familiilor cu copii mici, prin încurajarea creării condițiilor pentru munca la 
domiciliu (scutirea de impozit pentru munca la domiciliu, sprijin pentru 
cheltuielile de întreținere, plata abonamentelor la internet și sprijin pentru 
achiziționarea echipamentelor IT necesare activității profesionale).

6. Statul trebuie să sprijine achiziția de locuințe pentru familiile tinere și
 construirea de creșe.

Prin acordarea de împrumuturi preferențiale și subvenții, statul trebuie să 
îi sprijine pe tineri în cumpărarea de locuințe și îmbunătățirea condițiilor 
de locuit. UDMR a propus ca, încă din această toamnă, Guvernul să preia de 
la administrația locală costul funcționării creșelor, astfel încât să existe 
creșe și în localitățile mici, care altfel nu ar dispune de resurse proprii 
suficiente în acest scop. Totodată, am inițiat reducerea prețului pentru 
locuințele ANL pentru tineri la un nivel similar cu cel din 2019, facilitând 
astfel accesul familiilor tinere la o locuință.
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