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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
Bucureşti,       11.06.2019  
Nr. 4c-2/381 

 Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare 

în masă 
Bucureşti,         11.06.2019 
Nr. 4c-12/85 
 
Plx.361/2015 

 
 

 
BIROUL  PERMANENT 

AL 
CAMEREI  DEPUTA ŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 
acordarea de vouchere culturale, transmisă cu adresa nr. Pl x. 361/2015, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU  
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind acordarea de vouchere culturale 
 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind acordarea de vouchere culturale. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

şedinţa din 15 aprilie 2015. 

La examinarea propunerii legislative s-au avut în vedere avizul negativ al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil  al Consiliului Legislativ, 

precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, acordarea unui voucher 

cultural stabilit la valoarea de 125 lei,  pentru sprijinirea accesului la cultură a fiecărui 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-au 

desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au 

examinat propunerea legislativă în şedinţa din 5 iunie 2019, iar cei ai Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci în ziua de 23 aprilie 2019. 

La lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, din 

numărul total de 15 membri au participat la şedinţă 12 deputaţi, iar la cele ale Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi din totalul de 25 de 

membri. 

În urma examinării ini ţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor 

două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor raportul de respingere a propunerii legislative privind acordarea de 

vouchere culturale, întrucât, prin Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 

valoare, la capitolul V – Tichete culturale, articolele 21 – 23, a fost reglementat modul de 

acordare a tichetelor culturale, în consecinţă, propunerea legislativă rămânând fără obiect. 

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

categoria legilor ordinare. 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

SECRETAR, 
 

Beatrice TUDOR 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
Consultant parlamentar 
Ionuţ Brad 

Consilier parlamentar 
Dan Kalber 
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