
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
     Comisia pentru egalitatea de şanse                            Bucureşti, 
                  pentru femei şi bărbaţi                Nr. 45/54/15.02.2006 
 
                             
 

  A V I Z 
 

asupra proiectului de Lege privind  
acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă 

 
 In conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind acordarea tichetelor 
cadou şi a tichetelor de creşă (PLx 31/1 februarie 2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 21 decembrie 2005. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege 
menţionat  mai sus, în şedinţa din  15.02.2005.  
 
 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, forma iniţiatorului, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr. 811/04.07.2005 precum şi punctul de vedere favorabil al Guvernului. 
 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă, cu modificări, a  proiectului de Lege.                 
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Amendamente admise  
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de SENAT 
 

Amendamentul propus  
( Autorul amedamentului ) 

 
Motivarea 

propunerii/Observaţii    
 

 

0    1 3 4
 

1 
 
Art 1. -  Societăţile comerciale, regiile autonome, 
societăţile şi companiile naţionale, celelalte 
persoane juridice, precum şi persoanele fizice 
care încadrează personal pe bază de contract 
individual de muncă pot utiliza bilete de valoare 
sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă. 

 
Art.1. - Societaţile comerciale, regiile autonome, societăţile 
şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, 
unităţile cooperaţiei, celelalte persoane juridice, precum 
şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de 
contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare 
sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă. 
 
AUTORI: deputată Minodora CLIVETI 
                deputată Cornelia ARDELEAN 
                deputată Doina DRETCANU 
                deputată Olguţa COCREA 
                deputat Gheorghe FIRCZAK 
                deputat Sandor TAMAS 
                deputat Ioan Aurel RUS 
                deputat Dan Horaţiu BUZATU 

 
Conform observaţiilor de la punctul 6 
al Avizului Consiliului Legislativ 

 
2 

 
Art.2. - Tichetele cadou se pot utiliza pentru 
campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea 
pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, precum 
şi pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate. 

 
Art. 2. - (1)Tichetele cadou se acordă angajaţilor şi se pot 
utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, 
promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, 
precum şi pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate. 
(2) Angajaţii care beneficiază de tichetele cadou pot 
beneficia şi de tichetele de creşă.  
 
AUTORI: deputată Minodora CLIVETI 
                deputată Cornelia ARDELEAN 
                deputată Doina DRETCANU 
                deputată Olguţa COCREA 
                deputat Gheorghe FIRCZAK 
                deputat Sandor TAMAS 
                deputat Ioan Aurel RUS 
                deputat Dan Horaţiu BUZATU 
 

 
Pentru a se specifica beneficiarii 
tichetelor 
 
 
Pentru a se clarifica drepturile 
angajaţilor.  
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Art. 3. - Tichetele de creşă se acordă salariaţilor 
din cadrul societăţilor comerciale, regiilor 
autonome, societăţilor şi companiilor
naţionale, unităţilor cooperatiste, al celorlalte 
personae juridice, precum şi al persoanelor 
fizice care încadrează personal prin încheierea 
unui contract individual de muncă, denumite în 
continuare angajator. 

 Suma individuală acordată pentru creşterea copilului până 
la împlinirea vârstei de trei ani sub forma tichetelor de 
creşă, se asigură integral din costuri de către angajator. 

Alocaţia individuală acordată pentru creşterea 
copilului până la împlinirea vârstei de trei ani sub 
forma tichetelor de creşă, se asigură integral din 
costuri de către angajator.  
 

 
Art. 3. - Tichetele de creşă se acordă angajaţilor din 
cadrul entităţilor menţionate la art. 1.  

 
AUTORI: deputată Minodora CLIVETI 
                deputată Cornelia ARDELEAN 
                deputată Doina DRETCANU 
                deputată Olguţa COCREA 
                deputat Gheorghe FIRCZAK 
                deputat Sandor TAMAS 
                deputat Ioan Aurel RUS 
                deputat Dan Horaţiu BUZATU 

 
Pentru o mai mare acurateţe a 
textului si pentru a nu se confunda 
termenul din text cu alocaţia de stat 
pentru copii 

 
4 

 
Art. 4. -    alin.  (1)  
                alin. (2)  

 
   nemodificat 
   nemodificat 
(3) Tichetele de creşă se acordă angajaţilor care nu 
beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate 
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, 
respectiv 3 ani pentru persoanele cu handicap. 
(4) Valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu 
alocaţia de stat pentru copii acordată conform 
prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii, republicată şi cu stimulentul   care se 
acordă la reluarea activităţii, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 148/2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului. 
 
AUTORI: deputată Minodora CLIVETI 
                deputată Cornelia ARDELEAN 
                deputată Doina DRETCANU 
                deputată Olguţa COCREA 
                deputat Gheorghe FIRCZAK 
                deputat Sandor TAMAS 
                deputat Ioan Aurel RUS 
                deputat Dan Horaţiu BUZATU 
 

 
 
 
Pentru a clarifica situaţia drepturilor 
cumulate acordate angajaţilor părinţi 
cu copii în vărstă de până la 2 ani, 
respective 3 ani. 



 4

    0 1 3 4
 

5 
 
Art. 7.-(1) Valoarea nominală a tichetelor de creşă, 
la data intrării în vigoare a prezentei legi, este în 
sumă de 300 lei pentru o lună, de fiecare copil 
aflat la creşă. 
(2) Valoarea alocaţiei lunare acordată sub formă 
de tichte de creşă, prevăzută la alin. (1), se 
indexează semestrial cu indicele inflaţiei, 
comunicat de Institutul Naţional de statistică. 
 
(3) Valoarea unui tichet cadou, precum şi a unui 
tichet de creşă este de 10 lei sau un multiplu de 
10, dar nu mai mare de 50 lei. 

 
Art. 7.-(1) nemodificat 
 
 
 
(2) Valoarea sumei lunare acordată sub formă de tichte de 
creşă, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu 
indicele inflaţiei, comunicat de Institutul Naţional de 
statistică. 
 
(3) nemodificat 

 
 
 
 
 
Pentru a nu se confunda cu alocaţia 
de stat pentru copii. 

 
 
 
 
              PREŞEDINTĂ,                                        

                          
 Minodora  CLIVETI                                  
 
            SECRETAR, 

                                                                                   ------------------               
 
 
 
 
 
 
 
                  Expert parlamentar,  
                  Lucia – Cornelia  LEPADATU 
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