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Bucureşti, 22 septembrie 2015 

Nr. 4c-7/484 

 
  

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 

voucherelor de vacanţă 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru industrii şi servicii, au 

fost sesizate, prin adresa nr. PLx 458/2015 din 15 iunie 2015, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 

privind acordarea voucherelor de vacanţă. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.213/09.03.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/788/23.06.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.4c-9/161/23.06.2015) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

ca o parte din voucherele de vacanţă acordate angajaţilor să poată fi 

utilizate pentru plata taberelor şcolare ale copiilor lor. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 iunie 

2015. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 2 

septembrie 2015 şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi din totalul de 18 

membri. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea proiectului de lege. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul George Bogdan 

Borună, director general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism. 

 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 16 

septembrie 2015 şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 24 

membri. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea proiectului de lege. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două Comisii, acestea 

propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege din 

următoarele considerente: 

- măsura propusă excede cadrului de reglementare al OUG 

nr.8/2009, întrucât voucherele de vacanţă pot fi acordate de angajatori 

pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului 

salarial. Scopul actului normativ a fost acela de a se putea interveni în 

favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, dar şi în favoarea 

angajatorului, care are posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, 

alături de salariu, vacanţe în ţară, prin intermediul voucherelor de 

vacanţă, cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a 

productivităţii muncii salariatului şi de motivare a acestuia pentru a-şi 

menţine calitatea de angajat. 

- prestarea serviciilor turistice achiziţionate prin intermediul 

voucherelor de vacanţă se face doar în unităţi turistice autorizate de către 

Autoritatea Naţională pentru Turism, iar taberele şcolare nu sunt unităţi 

turistice şi nu se supun procedurii de autorizare a Autorităţii Naţionale 

pentru Turism, stabilită prin lege. 

 

 

PREŞEDINTE,     VICEPREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON    GHEORGHE MARIN  
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
MIHĂIŢĂ GĂINĂ    RADU BOGDAN-ŢÎMPĂU 
 
     

             
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu     Consilier parlamentar Viorela Gondoş 
        Consilier parlamentar Isabela Patricia Robe 
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