
 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 
 

1

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 4 februarie 2021 

Nr. 4c-9/530 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor 

de valoare, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură 

obişnuită, cu adresa nr. Plx 352/2019 din 10 septembrie 2019, pentru 

dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 4 februarie 2021 

Nr. 4c-9/530 
 
 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 

 

 

 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 352/2019 din 10 

septembrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 

privind acordarea biletelor de valoare. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

reglementării obligaţiei angajatorului de a acorda salariatului care nu a 

utilizat voucherele de vacantă contravaloarea acestora în bani sau tichete 

de masă. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.308/17.04.2019) 

 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1360/26.03.2019) 

 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/509/18.09.2019) 

 avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii  

(nr.4c-3/306/17.09.2019) 

 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/485/17.12.2019) 

 punctul de vedere, negativ, al Guvernului, transmis prin adresa 

nr.2292/03.04.2020. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 3 

februarie 2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, dl Alin Ignat, Secretar de Stat în Ministerul Muncii 

și Protecției Sociale. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din 

totalul de 20 de membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 4 

septembrie 2019. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 

- textul propus nu este corelat cu celelalte prevederi ale legii, întrucât 

soluţia legislativă determină şi modificarea art.28 alin.(1) lit. b), text 

potrivit căruia fapta de a solicita şi/sau furniza numerar în schimbul 

biletelor de valoare constituie contravenţie, precum şi modificarea 

prevederilor alin.(2) lit.c) din acelaşi articol, referitoare la 

sancţiunea aplicabilă în cazul săvârşirii respectivei fapte. 

- nu au fost analizate implicaţiile fiscale, cu referire la calcularea 

contribuţiilor C.A.S. şi C.A.S.S. Menţionăm că, în prezent, 

contravaloarea voucherelor de vacanţă este supusă dispoziţiilor 

Codului fiscal privitoare la obligativitatea calculării şi a plăţii 

impozitului pe venit, dar nu şi a contribuţiilor. 

- sunt încălcate normele de tehnică legislativă cu privire la 

previzibilitatea şi claritatea normei, în raport cu celelalte dispoziţii 

ale Legii nr.165/2018 care nu sunt modificate şi care sunt incidente 

măsurilor propuse. 

 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Oana Silvia Ţoiu   Tudor Polak 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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