
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia juridică, de disciplină            Bucureşti, 7 decembrie 2010 
şi imunităţi       Nr. Pl-x 704/2010 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative privind acordarea tichetelor pentru cultură şi sport 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură şi 
sport, trimisă cu adresa nr. Pl-x 704 din 22 noiembrie 2010, înregistrată cu nr.31/1073 din 24 
noiembrie 2010. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 17 noiembrie 2010, în 
calitate de primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) 
din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare acordarea tichetelor pentru cultură şi 
sport. Potrivit proiectului de act normativ, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, 
angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot 
acorda, în condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite tichete pentru cultură şi sport. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 7 decembrie 2010. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, punctul de vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.2034 din 9 
august 2010, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative şi avizul favorabil, cu 
observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.742 din 14 iunie 2010. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative privind acordarea tichetelor 
pentru cultură şi sport întrucât soluţiile preconizate prin iniţiativa legislativă determină 
influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat iar iniţiatorii nu au indicat 
mijloacele financiare pentru acoperirea creşterii cheltuielilor, conform prevederilor art.138 
alin.(5) din Constituţia României, republicată şi ale art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                          PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                            Daniel Buda                                    Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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