
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr.4c-10 /331 / 02 decembrie  2019 

 
 

PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei din zilele de 27 și 28 noiembrie 2019 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind statutul 

Limbii Semnelor Române (PLx.573/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea 

unor vouchere destinate părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă 

şi îngrijire pentru copii (PLx.577/2019). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind statutul Limbii 

Semnelor Române (PLx.573/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare recunoaşterea limbii 

semnelor române ca limbă maternă pentru persoanele surde şi 

hipoacuzice din România. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de Lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  privind acordarea unor 

vouchere destinate părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă şi 

îngrijire pentru copii  (PLx.577/2019). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare acordarea de vouchere 

valorice în valoare lunară de 450 de euro pentru fiecare copil cu vârsta de 

până la trei ani, destinate achiziţionării de servicii de asistenţă şi îngrijire 

a copilului, iar procedura de acordare a voucherelor şi modul de emitere 

vor fi stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de Lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


