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Legea nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol unic. Legea nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de 
valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.599 din data de 13 
iulie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 2 alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„Ărt.2.- (1) În sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi 

acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichet trusou, tichete de creşă, tichete 
culturale, tichete junior şi vouchere de vacanlă. 

(2) În înţelesul prezentei legi, cu exceplia cazurilor în care se 
prevede în mod expres altfel, utilizarea termenilor bilet de valoare, tichet de masă, 

tichet cadou, tichet trusou, tichet de creşă, tichet cultural, tichet junior, respectiv 
voucher de vacanlă, va fi interpretată ca făcând referire atât la biletele de valoare 
pe suport hârtie, cât şi la biletele de valoare pe suport electronic. 
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2. După articolul 17 se introduce un nou capitol, capitolul IIII, 

cuprinzând articolele 171-173, cu următorul cuprins: 

„Capitolul I1I1: Tichete trusou 

Art. 171.  (1) Tichetul trusou este biletul de valoare care se acordă o 

singură dată, la momentul externării din spital/maternitate sau împreună Cu 

eliberarea certificatului de naştere după caz, a copilului firesc sau adoptat al 

salariaţilor. 
(2) Tichetul trusou reprezintă un ajutor propriu-zis care poate fi 

utilizat numai pentru achitarea produselor de îngrij ire şi/sau lenjerie de primă 
necesitate pentru îngrijirea nou-născutului, cum ar fi: 

a) saltea pentru înfăşat, păturică, sac de dormit, prosop; 
b) căciulilă, mănuşi, şosete, costum cu capişon, salopetă 

tricotată, body-un, pantalonaşi; 
c) forfecuţă, perie, termometru, aspirator nazal; 
d) cremă, şampon, gel de corp, ulei de corp; 
e) aleze, scutece, biberoane, suzete, lapte praf. 

(3) Tichetul trusou se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, 
tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, 
inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinlat copilul în 
vederea adopţiei. 

Art. 172_ (1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetului 
trusou nu poate depăşi suma de 1.500 de lei pentru fiecare copil prevăzut la art. 171

alin.(1). 
(2) Valoarea nominală a unui tichet de trusou este de 50 de lei 

sau un multiplu de 50, dar nu mai mare de 250 lei. 
(3) Valoarea tichetului trusou se cumulează cu alocaţia de stat 

pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
cu concediul de maternitate şi concediul de lăuzie care se acordă înainte şi după 
naştere în conformitate Cu prevederile Ordonanţei de urgenlă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 17g .- (1) Fiecare tichet trusou pe suport de hârtie este valabil numai 
dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi 

cuprinde cel putin următoarele mentiuni: 
a) numele şi adresa emitentului; 
b) valoarea nominală a tichetului trusou; 
c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului trusou; 
d) spatiu pentru înscrierea numelui, prenumelui şi codului 

numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă; 

e) interdictia de a ti utilizat pentru achizitionarea de alte 
bunuri/servicii decât cele prevăzute la art.17' alin.(2); 

f) spatiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei 

unitătii la care tichetul de trusou a fost utilizat. 
(2) Fiecare tichet de trusou pe suport electronic este valabil 

numai dacă mentiunile prevăzute la alin.(1) lit.a), c) şi e), precum şi numele, 
prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze 
tichetul trusou sunt înscrise pe tichetul trusou pe suport electronic sau sunt stocate 
într-un alt mod în acesta." 

3. După articolul 27 se introduce un nou capitol, capitolul VII, 
cuprinzând articolele 271-273, cu următorul cuprins: 

„Capitolul VI': Tichete junior 

Art.27'.- (1) Tichetele junior sunt bilete de valoare acordate angajatilor, 
lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii serviciilor educationale, 
bunurilor respectiv a taberelor, pentru copiii fireşti sau adoptivi aflati în 
întretinerea titularilor. 

(2) Bunurile şi serviciile educationale, respectiv taberele pot fi: 
a) manuale şcolare şi rechizite şcolare; 

b) servicii de învătământ în domeniul cultural potrivit 
codului CAEN 8552; 

c) servicii prestate de alte forme de învătământ potrivit 
codului CAEN 8559; 

d) tabere tematice şi recreative; 
CAEN 9329 Alte activităti recreative şi distractive 
CAEN 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 
CAEN 8551 învătământ în domeniul sportiv şi 

recreational. 
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Art.272 .- (1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor 

junior nu poate depăşi suma de 250 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv 

suma de 700 de lei pentru cele acordate ocazional. 
(2) Valoarea nominală a unui tichet junior este de 50 lei sau un 

multiplu de 50, dar nu mai mare de 250 lei. 

Art.273.- (1) Fiecare tichet junior pe suport hârtie este valabil numai 

dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi 

cuprinde eel puţin următoarele menţiuni: 

a) numele şi adresa emitentului; 
b) valoarea nominală a tichetului; 
c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului; 
d) spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui, codului 

numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul pentru 

minorul aflat în întreţinerea sa; 
e) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte 

bunuri/servicii decât cele prevăzute la art.21 1 alin.(2); 
f) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei 

serviciului la care tichetul a fost utilizat sau a unităjii la care a fost achizilionat 
produsul, potrivit art.271 alin.(2). 

(2) Fiecare tichet junior pe suport electronic este valabil numai 

dacă menţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a), c) şi e), precum şi numele, prenumele şi 

codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul 
cultural sunt înscrise pe tichetul cultural pe suport electronic sau sunt stocate 
într-un alt mod în acesta. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


