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CĂTRE 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor 

cu caracter ocazional sau sezonier, transmis cu adresa nr. PLx 40/2015 din 09 

februarie 2015. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

   

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
 

PREŞEDINTE, 
 

Adrian SOLOMON 
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PLx.40/2015 

 
R A P O R T      C O M U N 

asupra 
proiectului de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la 

domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind tichetul de 

servicii destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau 

sezonier, transmis cu adresa nr.PLx 40/2015 din 09 februarie 2015 şi înregistrat la comisii 

sub nr.4c-2/90, respectiv 4c-7/72. 

Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională 

pentru aceast proiect de Lege este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 05 februarie 2015. 

La întocmirea prezentului raport,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.595/21.05.2014) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/122/17.02.2015) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-
17/282/24.02.2015) 

• punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.2099/22.10.2014, 4747/26.04.2016 şi 
260/16.03.2017). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind 

tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter 

ocazional şi sezonier, acestea fiind definite de iniţiatori ca fiind acele prestaţii, de regulă 

casnice,  mici lucrări de reparaţii sau întreţinere care se efectuează la domiciliul 

beneficiarului şi care nu sunt efectuate în scop comercial. 

Conform iniţiativei legislative, valoarea nominală a unui tichet va fi de 10 RON 

şi va putea fi folosit exclusiv pentru a fi schimbat în bani la direcţia fiscală locală.  

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru buget finanțe și bănci au examinat 

proiectul de Lege şi documentele conexe, în şedinţa din data de 26 aprilie 2017, iar 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în ședința din 11 aprilie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat prezența un 

număr de 21 deputați din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială un număr de 19 deputaţi din totalul de 21 de membri. 

La dezbaterea proiectului de Lege, au participat în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. 

 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii prezenti la lucrari, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor,  raportul comun de respingere al proiectului de Lege 

privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu 

caracter ocazional sau sezonier, deoarece aceasta nu respectă prevederile Legii 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În plus, unele măsuri preconizate 

contravin Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare. 
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          În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 
 

 
            PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 
                                      
          Leonardo BADEA                                 Adrian SOLOMON 
   
 
 
 
 
 
           SECRETAR,                                             SECRETAR, 

  
                  Marilen-Gabriel Pirtea                                   Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu - Giorgiana Ene                                                      
 

                                     Consilier parlamentar - Lidia Vlădescu 

Consultant parlamentar - Dicu Ana Cristina 
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