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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 8 iunie 2022 

Nr. 4c-9/675 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu 
adresa nr. PLx 515/2019 din 28 octombrie 2019, pentru dezbatere în 
fond. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 8 iunie 2022 

     Nr. 4c-9/675 
  

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din 
Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 515/2019 din 28 
octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 

posibilităţii ca plata taberelor pentru copii să poată fi făcută şi cu vouchere 
de vacanţă acordate părinţilor. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.619/19.07.2019) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3599/09.07.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/919/17.12.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/662/12.11.2019) 
 punctul de vedere, favorabil, al Ministerului Muncii și Solidarităţii 

Sociale, exprimat în cadrul dezbaterilor. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 21.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 iunie 2022  

a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
ddomnul Cătălin Boboc – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale. 

 
La lucrări au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei 

de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de 
lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din 
raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea 
alin.(6) al art.24 din Legea 

nr.165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare 

 

 
 
 
Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare 

 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă – corelare 
cu amendamentele 
propuse. 

2.  
__ 

 
Articol unic. - La articolul 24 
din Legea nr.165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.599 din 
13 iulie 2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
alineatul (6) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
Art.I. - Legea nr.165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.599 din 13 iulie 2018, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă – corelare 
cu amendamentele 
propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

3.  
Art. 14. - Valoarea nominală a 
unui tichet de masă nu poate 
depăşi suma de 20 de lei. 

 
__ 

 
1. Articolul 14 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.14. – Valoarea nominală a unui 
tichet de masă nu poate depăşi suma de 
30 de lei.” 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Marius 
Budăi, Tudor Polak, Eva Andrea Csep, 
Dumitru Coarnă şi grupurile 
parlamentare PSD, PNL, UDMR şi 
Minorităţile naţionale 
 

 
 
 
Pentru a compensa, 
măcar parţial, 
creşterea preţurilor. 

4.  
__ 

 
__ 

 
2. La articolul 15, după alineatul (2) 
se introduc două noi alineate, 
alin.(3) şi (4), cu următorul cuprins: 
„(3) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(2), organizaţiile sindicale legal 
constituite pot acorda din fonduri proprii, 
ocazional, tichete cadou membrilor 
proprii care nu au calitatea de angajaţi ai 
organizaţiei sindicale.  
(4) Frecvenţa acordării tichetelor cadou 
prevăzute la alin.(3) şi valoarea lor se 
stabilesc de către conducerea 
organizaţiei sindicale. Prevederile 
referitoare la achiziţionarea şi emiterea 
tichetelor cadou se aplică în mod 
corespunzător.” 

Sindicatele au dreptul, 
conform art. 25 din 
Legea dialogului social 
nr. 62/2011: 
a) să sprijine material 
membrii săi în 
exercitarea profesiunii; 
e) să constituie fonduri 
proprii pentru 
ajutorarea membrilor 
săi; 
În justificarea 
modificărilor propuse 
avem ca argument și 
faptul că fondurile 
sindicatelor legal 
constituite ca persoane 
juridice, obținute prin 
cotizații de la membrii 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

 
Autor: deputat Adrian Solomon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

săi, care nu sunt 
angajații sindicatului, 
sunt supuse 
contribuțiilor pentru 
fondul de asigurări 
sociale de sănătate 
(CASS) 10% și 
contribuțiilor pentru 
fondul de asigurări 
sociale (fondul pentru 
pensii) CAS 25%.  
Considerăm că 
acordarea de tichete 
cadou membrilor de 
sindicat, conform art. 
25 din Legea dialogului 
social nr. 62/2011, 
pentru sprijinirea 
materială a membrilor 
săi, respectând 
celelalte dispoziții ale 
Legii 165/2018, nu 
afectează bugetul 
de stat și nici nu au 
consecințe negative 
privind: 
- posibilitatea plății 
veniturilor salariale 
sub forma tichetelor 
cadou sau  diminuarea 
încasărilor la bugetul 
de stat și bugetul 
asigurărilor sociale de 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

stat, deoarece 
membrii de sindicat nu 
sunt salarizați de către 
organizaţie (iar cei 
care sunt angajați au 
articol ce 
reglementează acest 
aspect), 
- nevalorificarea în 
sistemele de asigurări 
sociale a veniturilor 
obținute sub forma 
tichetelor cadou de 
către membri de 
sindicat deoarece 
fondurile constituite de 
sindicat pentru 
ajutorarea membrilor 
săi (conform art. 25, 
lit. e) din Legea 
dialogului social nr. 
62/2011) provin din 
cotizații ce au fost 
supuse contribuțiilor 
de asigurări sociale. 
 

5.  
 
 
 
(6) Voucherele de vacanţă pot 
fi utilizate şi pentru acoperirea 
cheltuielilor cu servicii de 

 
 
 
 
„(6) Voucherele de vacanţă pot 
fi utilizate şi pentru acoperirea 
cheltuielilor cu servicii de 

 
3. La articolul 24, după alineatul (6) 
se introduce un nou alineat, 
alin.(61), cu următorul cuprins: 
„(61) Voucherele de vacanţă pot fi 
utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor 
cu taberele şcolare, naţionale sau 

 
Pentru o mai bună 
structurare a textului 
şi claritatea normei 
(taberele nu pot fi 
incluse în pachet 
turistic); 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

călătorie şi/sau de 
divertisment, dacă se regăsesc 
într-un pachet turistic. 

călătorie şi/sau de 
divertisment, dar şi pentru 
acoperirea cheltuielilor cu 
taberele şcolare, naţionale 
şi tematice ale copiilor 
titularului, dacă se regăsesc 
într-un pachet turistic.” 
 

tematice, organizate pe teritoriul 
României, la care participă copilul 
titularului. Procedura privind plata 
taberelor potrivit prezentului alineat 
se stabileşte prin ordin comun al 
ministrului educaţiei şi al ministrului 
finanţelor.” 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon şi 
Marius Budăi 
 

Nu este obligatoriu ca 
taberele naţionale să 
fie tematice. 
Este necesară o 
procedură privind 
modalitatea de 
plată/de decontare a 
voucherelor. 
 

6.  
__ 

 
__ 

 
Art. II. – (1) Prevederile art.I pct.1 se 
aplică începând cu data de 1 iulie 2022. 
(2) Prin derogare de la prevederile art.33 
din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.1045/2018, cu 
modificările ulterioare, valoarea 
nominală prevăzută la art.I pct.1 din 
prezenta lege se aplică și în semestrul II 
al anului 2022, precum și în primele 
două luni ale semestrului I al anului 
2023, respectiv februarie şi martie 2023. 
(3) Angajatorii pot acorda suplimentar, 
în luna iulie 2022, tichete de masă având 
valoarea corespunzătoare diferenței 
dintre valoarea stabilită la art.I pct.1 din 
prezenta lege, de până la 30 lei/tichet de 

 
Prevederi necesare 
pentru acordarea 
tichetelor de masă. 



 
9

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

masă/zi, şi valoarea acordată în luna 
iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate 
în această lună. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Marius 
Budăi, Tudor Polak, Eva Andrea Csep, 
Dumitru Coarnă şi grupurile 
parlamentare PSD, PNL, UDMR şi 
Minorităţile naţionale 
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