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Potrivit celor mai recente date, populaţia României a scăzut în anul 2017 cu 69.279 de persoane 
din cauza declinului demografic, în special ca urmare a scăderii natalităţii. Sporul natural este 
negativ din 1992, anul 1991 fiind ultimul în care România a înregistrat un spor natural pozitiv. 

Stimularea natalității este una dintre principalele preocupări ale politicienilor, dar numai la nivel 

declarativ pentru că România nu are o politică de creștere demografică nici până în acest moment. 
În acest context, deficitul de locuri în grădinițe și creșe sau lipsa mijloacelor financiare pentru a-și 
permite o bonă pentru îngrijirea copiilor în primii ani de viață  sunt unele dintre motivele principale 

care conduc la scăderea natalității și care îi determină pe români să amâne momentul pentru 
conceperea unui copil. Actualul proiect de lege face parte dintr-un pachet legislativ care își 
propune creșterea natalității prin găsirea unor soluții pentru problemele care au dus România într-

o criză demografică.  
 

O serie de state europene acordă vouchere care pot fi folosite pentru servicii de îngrijire a copilului, 
acesta fiind și modelul pe care îl propune acest proiect de lege.  

 

Mai exact, inițiativa legislativă propune ca mamele sau, după caz, persoanele care au în întreținere 
copii cu vârsta de până la trei ani, să beneficieze de vouchere valorice în valoare lunară de 150 de 
euro pentru fiecare copil cu vârsta de până la trei ani, destinate achiziționării de servicii de asistență 
și îngrijire a copilului. Voucherele se vor acorda lunar și vor fi folosite pentru achiziționarea 
integrală sau parțială a unor servicii de asistență și îngrijire a copilului pentru: creșe și grădinițe, 
centre de petrecere a timpului liber care au spații destinate copiilor dub 3 ani, bone care își 
desfășoară activitatea conform Legii nr. 167/2014 privind exercitarea meseriei de bonă sau alte 
spații publice sau private care includ servicii de asistență și îngrijire a copilului, autorizate să 
funcționeze în acest sens. Proiectul de lege prevede și că procedura de acordare a voucherelor și 
modul de emitere sunt stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice. 

 

Inițiator, 
Deputat PNL Ovidiu Alexandru Raețchi 
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LEGE 

privind acordarea unor vouchere destinate părinților care au nevoie de servicii de asistență 

și îngrijire pentru copii 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

  

Art. 1 Mamele sau, după caz, persoanele care au în întreținere copii cu vârsta de până la trei ani, 
beneficiază de vouchere valorice cu o valoare lunară de 150 de euro pentru fiecare copil cu vârsta 

de până la trei ani, destinate achiziționării de servicii de asistență și îngrijire a copilului. 

Art. 2 Voucherele se acordă lunar, fiind emise de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor 
Publice. 

Art. 3 Voucherele pot fi folosite pentru achiziționarea integrală sau parțială a unor servicii de 
asistență și îngrijire a copilului, care fac parte din următoarele categorii: 

a)      Creșe și grădinițe 

b)      Centre de petrecere a timpului liber care au spații destinate copiilor sub 3 ani 

c)       Bone care își desfășoară activitatea conform Legii nr. 167/2014 privind exercitarea 
meseriei de bonă 

d)      Alte spații publice sau private care includ servicii de asistență și îngrijire a copilului, 
autorizate să funcționeze în acest sens 

  

Art. 4 Procedura de acordare a voucherelor și modul de emitere sunt stabilite de către Ministerul 
Finanțelor Publice, în calitate de autoritate emitentă.  

 


