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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

  

 
 
 

 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind tichetele de bicicletă 

 

 
 

În conformitate cu prevederile 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 94/2017 din 1 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind tichetele de bicicletă. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.694/13.07.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.4c-11/212/02.02.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/153/06.03.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1892/05.12.2017). 

 
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. 
 

La lucrările comisiei, care au avut loc în şedinţa din 24 aprilie 2018, 
şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 22 membri ai 
comisiei. 

Raportul a fost adoptat cu majoritate de voturi (două abţineri). 
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Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat ca urmare a depăşirii 
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României republicată. 

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

  
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât 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 chilometraj pentru bicicletă, un 
impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general 
consolidat de circa 0,2 miliarde lei anual. În acest sens, iniţiatorii nu 
precizează sursele financiare necesare aplicării măsurii propuse, încălcând 
astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia României, precum şi cele 
ale art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 

 

 

 

 

 

           

Întocmit, 

Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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