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BîroLil psnîisnent al Senatului
AVIZ

FeTmtor Ia propunerea legislativă privind acordarea 

voucherelor culturale pentru elevi (b324/30.06.2021)

CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL 
INTRARE ........lESlR

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind acordarea voucherelor culturale pentru 

elevi (b324/30.06.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 20.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu propunerile de 

modificare prevăzute în Anexă, precum şi cu următoarele observaţii:

• este important a fi menţionată perioada pentru care se acordă aceste vouchere şi criteriile 

de eligibilitate pentru acordarea voucherelor;

• se impune reglementarea unui mecanism de decontare a transportului pentru beneficiarii 

voucherelor culturale care locuiesc în afara localităţilor de derulare în afara localităţilor 

de derulare a evenimentelor respective şi care provin din familii cu venituri reduse, în 

sensul Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION»

o
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Anexă

Propuneri de modificare aferente

propunerii legislative privind acordarea voucherelor culturale pentru elevi (b324/30*06*2021)

Nr. MotivareText propusText iniţialcrt.
Conform legislaţiei în vigoare, 
bursele sociale acordate 
studenţilor din învăţământul 
universitar acoperă cheltuielile 
de cazare şi masă ale acestora. 
Astfel, pentru a facilita accesul 
la cultură pentru studenţii 
proveniţi
dezavantajate, se impune 
extinderea propunerii legislative 
şi pentru această categorie de 
beneficiari.

Art.l
Prezenta lege reglementează cadrul de acordare, 
în beneficiul elevilor din învăţământul 
preuniversitar şi al studenţilor benellciari de 
bursă socială, a bonurilor de valoare pentru 
cultură, în condiţiile şi cu excepţiile prevăzute de 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.

1. Art.l
Prezenta lege reglementează cadrul de acordare, 
în beneficiul elevilor din învăţământul 
preuniversitar, a bonurilor de valoare pentru 
cultură, în condiţiile şi cu excepţiile prevăzute de 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.

din medii

Pentru corelarea textului 
proiectului legislativ 
modificarea propusă anterior.

2. Art.3
Finanţatorii bonurilor culturale pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar sunt:

Art.3
Finanţatorii bonurilor culturale pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar şi pentru studenţii 
beneficiari de bursă socială sunt:

cu

O posibilă eroare în formularea 
textului legii: propoziţia nu are 
predicat, alineatul nu prevede 
nimic.

3. Art.3
(1)...
(2)...
(3) Bonurile culturale din învăţământul 
preuniversitar



Pentru corelarea textului 
proiectului legislativ 
modificarea propusă anterior.

4. Art.4 Art.4
(1)...(1)... cu
(2)...(2)...
(3) Nivelul minim al sumelor acordate anual de 
instituţiile publice centrale, sub forma bonurilor 
culturale,
preuniversitar sau unui student beneficiar de 
bursă socială este de 250 de lei.

(3) Nivelul minim al sumelor acordate anual de 
instituţiile publice centrale, sub forma bonurilor 
culturale, unui elev din învăţământul 
preuniversitar este de 250 de lei.

elev din învăţământulunui

Pentru corelarea textului 
proiectului legislativ 
modificarea propusă anterior.

Art.45. Art.4
(1)...(1)... cu
(2)...(2)...
(3)...(3)...
(4) Nivelul minim al sumelor acordate de 
instituţiile publice locale, anual, sub forma 
bonurilor culturale, unui elev din învăţământul 
preuniversitar sau unui student beneficiar de 
bursă socială se stabileşte în urma unei hotărâri 
a Consiliului local şi nu poate fî mai mică 
decât valoarea stabilită la alineatul (3) al 
prezentului articol.

(4) Nivelul minim al sumelor acordate de 
instituţiile publice locale, anual, sub forma 
bonurilor culturale, unui elev din învăţământul 
preuniversitar se stabileşte în urma unei hotărâri 
a Consiliului local.

Beneficiarii bonului nu sunt 
salariaţi.

Art.46. Art.4
(1)(1)
(2)(2)

(3) (3)
(4)(4)
(5)(5)
(6)(6)
a. - c.a.-c.

d. spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui, 
codului numeric personal al salariatului care 
este în drept să utilizeze bonul.

d. spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui, 
codului personal
elevului/studentului care este în drept să 
utilizeze bonul.

alnumeric



Pentru corelarea textului 
proiectului legislativ cu 
modificarea propusă anterior.

7. Art.6
(1) Bonurile culturale sunt bonuri de valoare 
acordate anual elevilor din învăţământul 
preuniversitar, pentru achitarea contravalorii 
următoarelor bunuri şi servicii culturale: 
a....

Art.6
(1) Bonurile culturale sunt bonuri de valoare 
acordate anual elevilor din învăţământul 
preuniversitar şi studenţilor beneficiari de 
bursă socială, pentru achitarea contravalorii 
următoarelor bunuri şi servicii culturale:
a. ...
b. bilete şi abonamente pentru reprezentaţii de 
teatru, operă, operetă, balet, dans, circ, film, 
concerte de muzică cultă;

Formularea „reprezentaţii de” 
are sensul de a clarifica 
posibilitatea de a utiliza 
bonurile culturale pentru 
reprezentaţii care se desfăşoară 
în diferite tipuri de spaţii, nu 
doar în instituţiile de spectacol, 
dat fiind faptul că în multe zone 
ale ţării acest tip de instituţii nu 
există. în egală măsură este 
importantă facilitarea accesului 
beneficiarilor 
culturale şi la concerte de 
muzică cultă sau la proiecţii de 
film.
Formularea explicită 
posibilităţii de acces la situri 
culturale (situri arheologice, 
situri istorice, complexuri 
culturale).
Completarea disciplinelor
artistice eligibile cu design, 
film, multimedia.

b. bilete şi abonamente pentru reprezentaţii la 
teatru, operă, operetă, balet, dans, circ;

c. bilete pentru accesul la expoziţii/galerii de 
artă, în muzee, la târguri/festivaluri de artă, 
parcuri naturale, monumente/obiective de 
patrimoniu, situri culturale;
d. cursuri de artă (balet, muzică, pictură, 
sculptură, dans, coregrafie, retorică, actorie, 
regie, scenografie, canto, grafică, design, artă 
fotografică, film, multimedia, artă decorativă, 
meşteşuguri tradiţionale, artele circului;
e. ateliere/workshopuri de artă şi tabere de 
creaţie;

bonurilorc. bilete pentru accesul la expoziţii/galerii de 
artă, în muzee, la târguri/festivaluri de artă, 
parcuri naturale, monumente;

d. cursuri de artă (balet, muzică, pictură, 
sculptură, dans, coregrafie, retorică, actorie, 
regie, scenografie, canto, grafică, artă 
fotografică, artă decorativă, meşteşuguri 
tradiţionale, artele circului;
e. ateliere/workshopuri de artă;

a

Facilitarea participării şi la 
programe mai complexe, de 
genul taberelor de creaţie.



în forma actuală, textul face 
referire la art. 5, alin. (1), al 
cărui conţinut defineşte profilul 
unităţilor emitente de vouchere, 
şi nu a unităţilor care oferă 
servicii şi produse culturale care 
pot fi achiziţionate prin tichetul 
cultural.
De asemenea, propunem 
înlocuirea sintagmei operator 
economic, care este restrictivă, 
cu sintagma „entitate juridică 
furnizoare de bunuri şi/sau 
servicii culturale”, astfel încât 
toţi operatorii culturali, inclusiv 
instituţiile publice de cultură şi 
ONG-urile de profil, să fie 
eligibile pentru a oferi astfel de 
servicii şi bunuri pe baza 
tichetelor culturale.

8. Art.8 Art.8
(1)...(8) (1)...(8)
(9) Bunurile culturale pot fi utilizate de titulari 
pentru achiziţii de la orice operator economic de 
bunuri sau servicii aşa cum au fost stabilite prin 
prezenta lege la Art. 5, alin (1), de pe teritoriul 
României.

(9) Bunurile culturale pot fi utilizate de titulari 
pentru achiziţii de la orice entitate juridică 
furnizoare de bunuri şi/sau servicii culturale 
din categoria celor stabilite prin prezenta lege 
la art. 6, alin (1), de pe teritoriul României.



Alt. 13 Pentru corelarea textului 
proiectului legislativ 
modificarea propusă anterior.

Art.l3
(1) în termen de 45 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, cu 
avizul

(1) în termen de 45 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. Ministerul Educaţiei, cu 
avizul

cu

Culturii,
Programul naţional de acordare a bonurilor de 
valoare pentru cultură destinate elevilor din 
învăţământul preuniversitar şi studenţilor 
beneficiari de bursă socială şi asigură buna 
implementare a acestuia, începând cu anul 
calendaristic următor.

Ministerului elaboreazăCulturii,
Programul naţional de acordare a bonurilor de 
valoare pentru cultură destinate elevilor din 
învăţământul preuniversitar şi asigură buna 
implementare a acestuia, începând cu anul 
calendaristic următor.

Ministerului elaborează

(2) Instituţiile administraţiei publice locale şi 
judeţene pot elabora şi implementa după intrarea 
în vigoare a prezentei legi, în baza unei hotărâri 
de Consiliu Local sau Consiliu Judeţean, 
concomitent cu programul prevăzut la alin. (1), 
un Program local sau judeţean de acordare a 
bonurilor de valoare pentru cultură destinate 
elevilor din învăţământul preuniversitar şi 
studenţilor beneficiari de bursă socială, pentru 
elevii şi studenţii din raza de competenţă a 
unităţii administrativ teritoriale.

(2) Instituţiile administraţiei publice locale şi 
judeţene pot elabora şi implementa după intrarea 
în vigoare a prezentei legi, în baza unei hotărâri 
de Consiliu Local sau Consiliu Judeţean, 
concomitent cu programul prevăzut la alin. (1), 
un Program local sau judeţean de acordare a 
bonurilor de valoare pentru cultură destinate 
elevilor din învăţământul preuniversitar, pentru 
elevii din raza de competenţă a unităţii 
administrativ teritoriale.


