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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport 
electronic 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

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

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

muncă și protecție socială, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de 

Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic, provenit 

dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr. P.L.x. 561/2022 din 4 octombrie 

2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/585/2022 din 04 octombrie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.629/03.06.2022, avizează negativ 

propunerea legislativă. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.2963/17.05.2022, avizează 

favorabil proiectul de act normativ cu unele observații. 

  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.RG/663/08.06.2022, menționează 

că propunerea legislativă nu conține elemente care să contravină normelor de 

concurență sau celor din domeniul ajutorului de stat. 

  Banca Națională a României, prin adresa nr.167/G/10.06.2022, 

menționează că nu are competențe pentru avizarea propunerii legislative, în 

condițiile art.2 alin.(2) din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a 

României. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

general de acordare şi emitere a tichetelor sociale pe suport electronic, ca instrument 

de plată a beneficiilor de asistență socială în sectorul public şi privat. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 15 

noiembrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind 

reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic cu amendamente admise 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Text acte normative Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3 4 
1.  Art.5. -  (7) Unităţile emitente actualizează lunar sau la 

cererea entităţilor finanţatoare lista unităţilor afiliate. 
 

(7) Unităţile emitente actualizează 
lunar sau la cererea unităților 
finanţatoare lista unităţilor afiliate. 
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Asigurarea 
unității 
terminologice 

2.  Art.6. - (1) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă 
conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se vor 
derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente 
valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic, 
astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate 
în temeiul contractelor încheiate cu entităţile finanţatoare 
şi cu unităţile afiliate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art.6. - (1) Unităţile emitente sunt 
obligate să deschidă conturi sau 
subconturi de plăţi distincte, prin 
care se vor derula sumele 
reprezentând încasările şi plăţile 
aferente valorii nominale a 
tichetelor sociale pe suport 
electronic, astfel încât să permită o 
evidenţă clară a sumelor utilizate în 
temeiul contractelor încheiate cu 
unităților finanţatoare şi cu 
unităţile afiliate. 
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Asigurarea 
unității 
terminologice 

 
 
 
 
 



0 1 2 3 4 
3.  Art.8. - (1) Costurile legate de emiterea tichetelor sociale 

pe suport electronic se suportă integral de entităţile 
finanţatoare. 

 
(2) Entitatea finanţatoare care contractează de la o unitate 
emitentă serviciul de emitere a tichetelor sociale pe 
suport electronic achită atât contravaloarea nominală a 
tichetelor sociale distribuite beneficiarilor, cât şi costul 
emiterii suportului electronic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.8. - (1) Costurile legate de 
emiterea tichetelor sociale pe 
suport electronic se suportă integral 
de unităților finanţatoare. 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
(3) Unitățile finanțatoare 
prevăzute la art.3 lit.a), virează 
unității emitente sumele aferente 
tichetelor sociale pe suport 
electronic, astfel: 
a) valoarea nominală a tichetelor 
sociale pe suport electronic – 
într-un cont distinct de disponibil 
cu afectațiune specială deschis la 
Trezoreria Statului, cont din care 
unitatea emitentă virează sumele 
încasate în conturile prevăzute la 
art.6 alin.(1), deschis la 
instituțiile de credit; 
b) costul aferent emiterii 
suportului electronic – în contul 
deschis la Trezoreria Statului, 
potrivit dispozițiilor art.6 alin.(1) 
din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.146/2002 privind 
formarea și utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Asigurarea 
unității 
terminologice 
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(3) Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport 
electronic acordate beneficiarilor nu poate să fie 
diminuată în niciun mod. 
(4) Tichetele sociale pe suport electronic nu permit 
efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de 
preschimbare în numerar. 
(5) Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate 
doar pe teritoriul României, inclusiv pentru plăţi online, 
în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea 
bunurilor şi serviciilor pentru care au fost emise, conform 
instrucţiunilor entităţii finanţatoare. 
(6) La solicitarea expresă a entităţii finanţatoare, unitatea 
emitentă are obligaţia de a restricţiona utilizarea 
tichetelor sociale pe suport electronic numai la anumite 
unităţi afiliate, pentru achiziţionarea unor bunuri sau 
servicii specifice. 

 
 
 
 

(7) Se interzice unităţilor afiliate acordarea unui rest de 
bani la tichetele sociale pe suport electronic. 
(8) Tichetele sociale pe suport electronic pot fi alimentate 
exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor sociale pe 
suport electronic acordate beneficiarilor, stabilită prin 
legislaţia în vigoare sau, după caz, stabilită de către 
entitatea finanţatoare cu respectarea prevederilor legale. 
(9) Datele personale ale destinatarilor beneficiilor sociale 
sunt colectate, stocate şi gestionate cu respectarea 
normelor de protecţie a datelor cu caracter personal. 

 

(4) Nemodificat 
 
 
(5) Nemodificat 
 
 
(6) Nemodificat 
 
 
 
 
(7) La solicitarea expresă a unității 
finanţatoare, însoțită de 
justificările aferente privind 
încălcarea de către unitățile 
afiliate a obligațiilor ce le revin, 
unitatea emitentă are obligaţia de a 
restricţiona utilizarea tichetelor 
sociale pe suport electronic la 
aceste unităţi afiliate. 
(8) Nemodificat 
 
(9) Nemodificat 
 
 
 
 
(10) Nemodificat 
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4.  Art.9. - (3) Valoarea tichetelor sociale emise pe suport 
electronic nu poate fi transferată beneficiarilor pe 

(3) Valoarea tichetelor sociale 
emise pe suport electronic nu poate 

Asigurarea 
unității 
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suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, 
entităţile finanţatoare nu au achitat unităţii emitente, 
integral, contravaloarea nominală a tichetelor sociale în 
format electronic achiziţionate, inclusiv costurile aferente 
emiterii acestora pe suport electronic. 

 
 
 
 
 
 

fi transferată beneficiarilor pe 
suportul electronic dacă, la data 
stabilită pentru transfer, unitățile 
finanţatoare nu au achitat unităţii 
emitente, integral, contravaloarea 
nominală a tichetelor sociale în 
format electronic achiziţionate, 
inclusiv costurile aferente emiterii 
acestora pe suport electronic. 
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terminologice 

5.  Art.10. - (1) Fiecare tichet social pe suport electronic 
este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a 
fost înseriat de către unitatea emitentă şi va conţine 
cel puţin următoarele informaţii înscrise pe suportul 
electronic sau stocate într-un alt mod în acesta: 

 
 
 

a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de 
identificare; 
b) perioada de valabilitate a suportului electronic; 

 
c) numele, prenumele şi codul numeric personal ale 
beneficiarului care este în drept să utilizeze tichetul social 
pe suport electronic; 

 
d) descrierea succintă a scopului pentru care tichetul 
social pe suport electronic urmează să fie utilizat; 

 
e) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări 
sau de produse alcoolice şi interdicţia de a fi utilizat 

Art.10. - (1) Fiecare tichet social 
este valabil numai dacă are înscris 
pe suportul electronic sau stocate 
într-un alt mod în acesta, 
următoarele mențiuni: 
a) numărul sub care a fost 
înseriat de către unitatea 
emitentă; 
b) numele şi adresa emitentului şi 
datele sale de identificare; 
c) perioada de valabilitate a 
suportului electronic; 
d) numele, prenumele şi codul 
numeric personal ale beneficiarului 
care este în drept să utilizeze 
tichetul social pe suport electronic; 
e) descrierea succintă a scopului 
pentru care tichetul social pe suport 
electronic urmează să fie utilizat; 
f) interdicţia de a fi utilizat pentru 
achiziţionarea de ţigări sau de 
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pentru achiziţionarea de alte bunuri sau servicii decât 
cele pentru care a fost acordat. 

 
 
 

produse alcoolice şi interdicţia de a 
fi utilizat pentru achiziția de alte 
bunuri sau servicii decât cele 
pentru care a fost acordat. 
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6.  Art.11. - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte, 
dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 
legii penale, să fie considerate infracţiuni: 
a) utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic în alt 
scop decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare sau de 
către entităţile finanţatoare; 

 
 

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 
puncte-amendă fapta unităţilor emitente de a alimenta 
tichete sociale pe suport electronic cu nerespectarea 
prevederilor art.8 alin.(8). 

 
 
 
 
 

 
 
 

a) utilizarea tichetelor sociale pe 
suport electronic în alt scop decât 
cel prevăzut de legislaţia în vigoare 
sau de către unitățile finanţatoare; 

............................ 
(4) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu 14 puncte-amendă 
fapta unităţilor emitente de a 
alimenta tichete sociale pe suport 
electronic cu nerespectarea 
prevederilor art.8 alin.(9). 
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Asigurarea 
unității 
terminologice 
 
 
Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
Ca urmare a 
renumerotării 
art.8. 

7.  
 
 
 
 
 

Art.3. - (3) Tichetele sociale sunt 
bonuri de valoare reglementate 
exclusiv de prevederile prezentei 

Art.21. - (1) La articolul 3 din Legea nr.248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.323 din 17 
aprilie 2020, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Tichetele sociale pentru grădiniţă sunt tichete 
sociale pe suport electronic sau pe suport hârtie 
destinate exclusiv acordării stimulentului educaţional în 
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legi şi destinate exclusiv acordării 
stimulentului educaţional în 
conformitate cu prevederile 
prezentei legi. 

conformitate cu prevederile prezentei legi.” 
 
 
 

(2) Autorizaţia de funcţionare pentru tichetele sociale pe 
suport electronic acordată de Ministerul Finanţelor 
conform prezentei legi va fi valabilă şi pentru emiterea 
tichetelor sociale pe suport electronic acordate potrivit 
Legii nr.248/2015, republicată. 

 

 
 
 
 
Se elimină. 
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Corectură 
necesară. 

 


