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                                                             AVIZ 
asupra Propunerii legislative privind acordarea unui tichet social pentru 

îngrijirea nou-născuţilor 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă privind 
acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuţilor,  trimisă cu  adresa  nr. 
Pl x 673 din 24 octombrie 2022 și înregistrată cu nr. 4c-13/975 din 25 octombrie 
2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 19 octombrie 2022. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în 
şedinţa din  19 decembrie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea condiţiilor 
generale privind acordarea unui tichet social pentru achiziţionarea de produse 
necesare îngrijirii nou-născuţilor. Potrivit iniţiativei, se acordă, pentru fiecare copil 
nou-născut pe teritoriul României, un tichet social pe suport fizic, în cuantum de 1000 
lei, destinat achiziţiei de hrană pentru bebeluşi, articole vestimentare, de lenjerie şi de 
produse dermato-cosmetice. Tichetul va fi acordat o singură dată de către autorităţile 
administraţiei publice locale de la domiciliul beneficiarului, la cererea oricăruia 
dintre părinţi, în momentul eliberării certificatului de naştere, prin structura de 
specialitate care eliberează acest certificat. 

La dezbateri, membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul 
negativ al Consiliului Economic și Social.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a Propunerii legislative privind acordarea 
unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuţilor. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor organice. 
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