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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 februarie 2021

Nr. 4c-9/828 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de 

Lege privind tichetele de bicicletă, retrimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială cu adresa nr. PLx 94/2017 din 17 octombrie 2018, în 

vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Menţionăm că proiectul de lege a fost retrimis comisiei în temeiul 

art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 
VICEPREŞEDINTE, 

CRISTIAN GABRIEL SEIDLER 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 februarie 2021

Nr. 4c-9/828 
  

 
RAPORT  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege privind tichetele de bicicletă 
 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
proiectul de lege privind tichetele de bicicletă a fost retrimis Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa nr. PLx 94/2017 din 17 
octombrie 2018, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legal pentru acordarea tichetelor de bicicletă în scopul stimulării folosirii 
bicicletei pentru deplasările între domiciliu şi locul de muncă, precum şi 
pentru deplasările în interes de serviciu. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa online din 3 februarie 2021, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menținerea 
soluției de respingere a proiectului de lege, din următoarele 
considerente: 

- prin măsurile propuse se instituie un tratament discriminatoriu 
între angajaţi, întucât funcționarii publici nu ar beneficia de aceste 
prevederi; 

- acordarea subvenţiei pentru achiziţionarea de biciclete pentru 
întregul personal contractual din sectorul bugetar generează influenţe 
financiare suplimentare asupra cheltuielilor bugetului general consolidat 
de circa 12 miliarde lei, iar plata indemnizaţiei de kilometraj pentru 
bicicletă ar avea un impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale 
bugetului general consolidat de circa 0,2 miliarde lei anual. 
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa toţi membrii comisiei. 
 
La dezbateri 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 cadrul 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
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.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

  
 VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Cristian Gabriel Seidler   Tudor Polak 

 
 

 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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