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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Comisia pentru antreprenoriat și turism  

 

                                                                                                   

    Bucureşti, 24.10.2022 

             Nr. 4c-33/77/2022 

         

   

 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

DOMNULUI PREȘEDINTE ADRIAN SOLOMON 
 

                

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea 

voucherelor de vacanţă, transmisă Comisiei pentru antreprenoriat și turism și 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, spre dezbatere pe fond cu adresa Biroului 

Permanent PLx 250/2021 din 7 iunie 2021. 

   În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 

 

 

 

 

com.antreprenoriat
Conform cu originalul
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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

    Bucureşti, 24.10.2022 

             Nr. 4c-33/77/2022 

 

 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanţă 

 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru antreprenoriat și 

turism și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere în 

fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind acordarea voucherelor de vacanţă, transmisă cu adresa nr. PLx 250/2021 din 7 

iunie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale   art. 

92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

în şedinţa din 2 iunie 2021.        

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 223 din 16 aprilie 2021, a avizat favorabil 

proiectul de act normativ, cu observaţii şi propuneri. 

 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr. 3014 din 7 aprilie 2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale a 

avizat favorabil propunerea legislativă în forma prezentată, conform avizului nr. 4c-6/531 

din 16 iunie 2021.  

Comisia pentru tehnologia informației şi comunicațiilor a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-19/85 din 16 iunie 2021.  
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Comisia pentru egalitate de șanse pentru bărbați și femei a avizat favorabil 

propunerea de act normativ, conform avizului nr. 243 din 24 iunie 2021.  

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat negativ 

propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-7/270 din 21 septembrie 2021.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul de act 

normativ, conform avizului nr. Plx 250/2021 din 30 septembrie 2022.  

 Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de 

vacanţă, urmărindu-se adoptarea unor măsuri în scopul încurajării turismului local. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

antreprenoriat și turism au examinat propunerea legislativă și documentele conexe în 

ședința din 19 octombrie 2022.   

La ședința comisiei deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare,  domnul Ioan Rus – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Antreprenoriatului și Turismului. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru muncă și 

protecție socială un raport preliminar de respingere a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de 

vacanţă. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

                         PREȘEDINTE,                             SECRETAR,    

                Claudiu-Iulius-Gavril Năsui                        Florin Mircea 

 

 

 

 

 

                                      

 

  Consilier parlamenar, Monica Gabriela Tudor                                                                                                                                                      


