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Sec(iunea 1
Titiul prezentului act normativ

ordonanjA de urgenta
privind modificarea completarea unor acte normative, 

precum $i pentru prorogarea unor termene

Sectiunea a 2-a
Motivele emiterii actului normativ

I.Descrierea 
situatiei actuale

Acordarea tn perioada 1 iulie 2017 • 1 noiembrie 2020 a indemnizatiilor de 
vacant! sau a primelor de vacant!, dupa caz, sub forma voucherelor de 
vacant!, in valoare de 1450 lei s-a dovedit a fi o masura cu efecte benefice 
asupra industriei turismului din Romania incurajand un numar de circa un 
milion de salariati romani din cadrul insCitutiilor de stat sau al societatilor in 
care statul este actionar unic sau majoritar, s!-5i petreac! concediile in tara. 
Aceasta masur! a atenuat o mare parte din efectele negative ale pandemiei 
COVID 19 asupra sectorului turistic, cetatenii romani posesori de vouchere de 
vacant! achizitionand pachete turistice in tar! in perioadele in care structurile 
de primire turistice nu au avut activitatea suspendata.
De altfel, un efect complementar al acestei m!suri a fost cresterea numarului 
de solicitari de autorizare a unit!tilor de cazare. La nivel national, crejterea a 
fost de I05i comparativ cu anii precedenti.
Pentru ca este o m!sura care ji-a dovedit eficacitatea, Guvernul a luat decizia 
ca aceasta masura sa fie prelungit! ji pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 
decembrie 2021.
Totodat!, prin Ordonanta de urgent! a Guvernului nr. 35/2020 privind 
modalitatea de emitere |i prelungirea valabilitatii voucherelor de vacant!, 
perioada de valabilitate a voucherelor de vacant! emise in perioada martie - 
decembrie 2019 a fost prelungit! pan! la 31 mai 2021, in contextul situatiei 
epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19. Avand in vedere 
mentinerea efectelor negative ale pandemiei precum ji faptul c! num!njl 
cazurilor de infectati cu virusul SARS-CoV-2 este foarte crescut in continuare, 
este necesara prelungirea valabilit!tii voucherelor emise in perioada martie - 
decembrie 2019 ^i ianuarie • noiembrie 2020 pan! la data de 31 decembrie 
2021. Masura mentinerii acord!rii voucherelor de vacant!, in cuantum de 1450 
lei, pan! la data de 31 decembrie 2021, prin aplicarea in continuare a 
dispozitiilor Ordonantei de urgent! a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacant!, aprobat! cu modific!ri ji complet!ri prin Legea nr. 
94/2014, cu modificarile ji completarile ulterioare, cu privire la acordarea 
voucherelor personalului platit din fonduri publice, va sprijini industria 
ospitalit!tii. puternic afectat! de efectele pantemiei COVID 19, in sensul 
recuper!rii pierderilor suferite ca urmare a suspend!ril activitatii structurilor 
de primire turistice cu functiuni de cazare ji/sau alimentatie public! sau a 
restrangerii circulatiei persoanelor in anumite zone cu grad de infectare 
ridicat,
in contextul pandemiei $i al restrictiilor impuse, o parte dintre 
serviciile/pachetele de servicii turistice achizitionate de catre turijti prin 
vouchere de vacant! nu au putut fi derulate corespunz!tor de catre agentiile 
de turism, conform clauzelor contractuale ?i de asemenea, nu au putut fi



prestate de catre furnizorii de servicii, impunandu-se despagubirea turi^tilor 
implicit restitulrea sumelor achitate de catre acc?tia,
Condifiile cadrului legislativ actual privind circula^ia voucherelor de vacan^a nu 
prevad expres interdictia structurilor de primire turistice §i/sau agen^iilor de 
turism, in calitate de unita^i afiliate, de a rambursa turi$tilor in numerar 
contravaloarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice achizitionate total 
sau partial prin folosirea ca mijloace de plata a voucherelor de vacanta,
Avand Tn vedere inten^ia legiuitorului de a impune angajatorilor sa acorde 
prime de vacanta doar sub forma voucherelor de vacanta. pentru a exclude 
posibilitatea angajatilor de a folosi primele respective in alt scop decat pentru 
achizitionarea de servicii/pachete de servicii turistice pe teritoriul Romaniei, 
Implicand totodata imposibilitatea de a transforma voucherele in bani, este 
necesara instituirea unei interdictii exprese de rambursare in numerar a 
serviciilor turistice achizitionate cu vouchere ^i neexecutate.
De asemenea, este necesar a se reglementa modalitatea de decontare, in anul 
2021, pentru personalul militar, politijtii, functionarii publici cu statut special 
din sistemul administratiei penitenciare §t personalul civil din institu^iile 
publice de aparare, ordine publica ji securitate nationals, a serviciilor 
turistice._______________________________________________________
In cadrul pTezentului act normativ se propun modificari ji completari cu privire
la urmatoarele acte normative;

2. Schfmbari 
preconizate

I.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor 
de vacanta, aprobata cu modificari ji completari prin Legea nr. 94/2014, cu 
modificarile 51 completarile ulterioare, astfel;
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifies 51 va avea urmStorul cuprins:
"(2) Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pet. 30 din 
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modifieSrile ^i completSrile 
ulterioare, 5! la art. 2 alin. (1) pet. 39 din Legea nr. 273/2006 prisrind finantele 
publice locale, cu modifieSrile ^i completSrile ulterioare, indiferent de 
sistemul de finantare ^i de subordonare, inclusiv activitStile finantate integral 
din venituri proprii, infiintate pe langS institutiile publice, acordS, anual, in 
perioada 1 ianuarie 2021 • 31 decembrie 2021, vouchere de vacantS, in 
cuantum de 1.450 lei pentru un salariat."
2. La articolul 6, dupS alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul 
(1 ''1), cu urmStorul cuprins:
”(1''1) Se interzice unitatii afiliate restituirea in numerar a contravalorii 
voucherelor de vacantS utilizate de catre titularul acestora pentru 
achizitionarea unor servicii/pachete de servicii turistice total sau partial 
neprestate. fn cazul tn care acestea nu au putut fi prestate din cauza unor 
circumstante inevitabile $i extraordinare, unitatea afiliatS are obligatia de a 
emite un voucher valoric propriu, pentru a fi folosit in mod exclusiv in 
conditiile Ordonantei de urgentS a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanta, aprobatS cu modifieSri $1 completSri prin Legea nr. 
94/2014, cu modifieSrile ji completSrile ulterioare."
3. La articolul 7, alineatul (3), litera a) se modifies §i va avea urmStorul 
cuprins;
”(3) a) nerespectarea de catre unitatea afiliatS a prevederilor art. 6 alin. (1) $i 
(ri)"
4. La articolul 7, alineatul (4) se modifies ?i va avea urmStorul cuprins:
" (4) Constituie contraventie ?i se sanctioneaza cu 14 puncte - amendS ji 
retragerea certificatului de clasificare sau, dupS caz, a licentei de turism, 
fapta unitStii afiliate de a emite/comercializa servicii/pachete de servicii 
turistice pentru achizitionare cu vouchere de VacantS la un' pret mai mare fatS 
de pretul similar de achizitie prin alte mijloace de platS."
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II. Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare, 
astfel;

modificarea articolului 34 astfel:" Prezenta lege intra in vigoare la data 
de 1 ianuarie 2019, cu exceptia: a) Art. 35, care intra In vigoare la 3 
zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Paitea l.b) Capitolului VI • Vouchere de vacan^a, art. 24 - 27, care 
intra Tn vigoare la 1 ianuarie 2022"
modificarea articolului 34' astfel: "Pana la 1 ianuarie 2022 prevederile 
prezentei legi nu se aplica voucherelor de vacan^a.” 
modificarea articolului 36 astfel:" (1) La data intrarii tn vigoare a 
prezentei legi se abroga:a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile 5I completarile ulterioare;b) 
Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou ?i a tichetelor 
de cre^a, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 
din 23 mal 2006, cu modificarile ulterioare;{2} La data de 1 ianuarie 
2022 se abroga Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacan^a, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu 
modificari ^i completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile 5I 
completarile ulterioare.”

III. Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, in sensul aplicarii prevederilor art. 26 alin. 4 si 5, 
incepand cu 1 ianuarie 2022.

IV. Pe perioada anului 2021, voucherele de vacan^a vor fi emise doar pe suport 
electronic pentru a preveni raspandirea virusului SARS'COV*2. De asemenea, 
perioada de valabilitate a voucherelor emise in perioada martie - decembrie 
2019 |i ianuarie - noiembrie 2020 se prelunge?te pana la 31 decembrie 2021.

V. Prin excep^ie de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanfa de urgen^a a 
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacan^a, aprobata cu 
modificari ji completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile ?! completarile 
ulterioare, in anul 2021, pentru personalul militar, poli^ijlii, func^ionarii 
publici cu statut special din sistemul administra^iei penitenciare $i personalul 
civil din institu^iile publice de aparare, ordine publica ji securitate nationals 
se deconteaza serviciile turistice prestate de orice structure de primire 
turistica aflata pe teritoriul Romaniei, de^inatoare a unui certificat de 
clasificare valabil, in limita a 1450 de lei pentru un salariat. Cuantumul 
sumelor decontate nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 
25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile 5I completarile ulterioare.

3. Alte informajii Nu au fosi identificate.

Sec^iunea a 3-a
ImpactuI socio-economic al prezentului act normativ

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.1. ImpactuI 
macroeconomic

1'. ImpactuI 
asupra mediului 
concuren^ial $i

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
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domeniului 
ajutoarelor de stat

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.Z.lmpactul asupra 
mediului 
de afaceri

2’ Impactul asupra
sarcinilor
administrative

Prezentul act normativ nu se refera la acest subject.

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.2^ impactul
asupra
Intreprinderilor 
mici 5i mijlocii

3. Impactul social Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Impactul asupra 
mediului Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

S.Alte Informatii Nu au fost identificate.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atSt pe termen scurt, pentru anul curent, cat |i pe termen lung (pe 5 ani)

- mil lei -
Anul

curent
Media pe 5Indicator! Urmatorii 4 ani ani

1 2 3 4 5 6 7
t1. Modificari ale veniturilor bugetare 

plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale
(j) Impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de stat 
(i) contribu^ii de asigurari

I

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(I) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri fi servicii

b) bugete locale
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ji servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 
(i) cheltuieli de personal
jii) bunuri $i servicii____________

Impactul asupra cheltuielilor bugetare determinat de 
acordarea voucherelor de vacan^a in perioada 1 
ianuarie 2021 • 31 decembrie 2021 este de cca. 1.73 
mid lei. Voucherele se vor acorda cu mcadrare in 
sumele prevazute cu aceasta destina^ie in bugetul 
aprobat pe anul 2021.
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3. Impact financiar plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Impactul flnanciar este estimat la cca. 1.73 mid. lei.•)

4. Propuneri pentru acoperirea crejterii
cheltuielilor bugetare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subject.

5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subject.

6. Calcule detaliate privind fundamentarea
■nodificarilor veniturilor ji/sau cheltuielilor 
3ugetare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subject.

7. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sectiunea a 5*a
Efectele prezentului act normativ asupra legislajiei tn vigoare

I.Masuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor prezentului act normativ:
a) acte normative Tn vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrarii Tn vigoare a 
proiectului de act normativ,
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate Tn 
vederea implementarii noilor dispozijii.

a) - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/ 
2009 privind acordarea voucherelor de vacan^a;
• Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor 
de valoare;
• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice.

1' Compatibilitatea actului normativ cu legisla^ia
Tn domeniul achizitiilor publice

Prezentul act normativ nu se refera la acest
subject.

2.Conformitatea prezentului act normativ cu
legisla^ia comunitara Tn cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Prezentul act normativ nu se refera la acest
subject.

3.Masuri normative necesare aplicarii directe a 
actelor normative comunitare

Prezentul act normativ nu se refera la acest
subject.

4.Hotarari ale Cur^ii de Justitie a Uniunii
Europene

Prezentul act normativ nu se refera la acest
subject.

5. Alte acte normative |i/sau documente
internafionale din care decurg angajamente

Prezentul act normativ nu se refera la acest
subject.

6. Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea a 6*a
ConsultSrile efectuate Tn vederea elaboraril prezentului act normativ

1. Informatii privind procesul do consultare cu A avut loc consultarea asupra prezentei ordonante 
organizatii neguvernamentale, institute de de urgenta cu partenerii de dialog social Tn cadrul
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cercetare 51 alte organisme implicate sedin^ei comisiei de dialog social, organizata la 
sediul Ministerului Economiei, Energiei Mediului 
de Afaceri

Z.Fundamentarea alegerii organiza^iilor cu care 
a avut loc consultarea, precum a modului in 
care activitatea acestor organiza^ii este legata 
de obiectul prezentului act normativ.

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect.

3. Consultarile organizate cu autorita^ile 
administrat;iei publice locale, in situa^ia in care 
proiectul de act normativ are ca obiect 
activitai;! ale acestor autoritati, in condi^iile 
Hotararii
procedure de consultare a structurilor asociative 
ale autorita^ilor administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative

Au fost consultate autoritatile administratiei 
publice locale, in conformitate cu Hotararea 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedure de 
consultare a structurilor asociative ale 
autoritafilor administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare.

Guvernului nr.521/2005 privind

4,Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor
interministeriale, 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la
acest subiect.in conformitate cu

5. Informajii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren^ei
e) Curtea de Conturi

Prezentul proiect de act normativ necesita avizul 
Consiliului Legislativ si avizul Consiliului Economic 
si Social-

6,Alte informafii Nu au fost identificate,

Sec^iunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

§1 implementarea prezentului act normativ
l.lnformarea societa^ii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ.

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

Z.lnformarea societa^ii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum §i efectele asupra sanatatii 51 
securita^ii ceta^enilor s'au diversitaj:ii 
biologice.

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
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3.Alte informa^li Nu au fost identificate.

Sec^iunea a 8'a
Masurt de {mplementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de
catre autorita^Ue administrap'ei publice centrale ji/sau locale •
infiinfarea unor noi organisme sau extinderea competenjelor
institu^iUor existente.

Prezentul act normativ nu se
refer! la acest subiect.

2. Alte informa^ti Nu au fost identificate.

Fata de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de Ordonanta de urgent! a Guvernului
privind modificarea si completarea unor acte normative, precum pentru prorogarea unor termene, pe
care, daca sunteti de acord, va rugam sa 11 aprobati-

Ministrul Economi«';^$her|i^l
si Mediului deXfae^t

K n  VIRGIL - DANIEL'PDPESC   

Ministerul Muncii ?l Protectiei Sociale

 
VICTORIA VIOLETA ALEXANDRU

      
  

AVIZAT
Ministrul Lucrarilo'? Publice, Dezvoltaril 5I Administratiei

ION 5TEFAN

Ministrul Afaceriior Interne
iON-/AARCEL VEU

Ministrul Aparahi Nationale
NICOLAE-IONELCiUCA

Ministrul Finantelor Publice
VASiLE-FLORIN CiJU

Ministrul Justitiei
MARIAN cAtALIN PREDOIU
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CONSiiiiL £co:/o‘.': si social!
mRAR^. Nr..

ORDONANTA DE URGENJA 
privind modificarea completarea unor acte normative, 

precum pentru prorogarea unor termene

\z-

Acordarea, in perioada 1 iulie 2017 • 1 noiembrie 2020, a indemniza^iilor de 
vacan^a sau a primelor de vacan^a, dupa caz, sub forma voucherelor de vacan^a, Tn 
valoare de 1450 lei s-a dovedit a fi o masura cu efecte benefice asupra industriei 
turismului din Romania Tncurajand un numar de circa un milion de salariati romani, 
din cadrul institu^iilor de stat sau al societa^ilor Tn care statul este ac^ionar unic sau 
majoritar, sa-^i petreaca concediile Tn Tara.

Aceasta masura a atenuat o parte din efectete negative ale pandemiei COVID 
19 asupra sectorului turistic, ceta^enii romani posesori de vouchere de vacanfa 
achizi^ionand pachete turistice Tn ^ara Tn perioadele Tn care structurile de primire 
turistice nu au avut activitatea suspendata.

De altfel, un efect complementar al acestei masuri a fost crejterea numarului 
de solicitari de autorizare a unita^ilor de cazare. La nivel national, crejterea a fost de 
1056 comparativ cu anii preceden^i.
Pentru ca este o masura care ji-a dovedit eficacitatea, Guvernul a luat decizia ca 
aceasta masura sa fie prelungita ^i pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 
2021.

Avand Tn vedere ca perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta emise Tn 
perioada martie - decembrie 2019 a fost prelungita pana la 31 mai 2021, prin 
Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere $1 
prelungirea valabilitatii voucherelor de vacan^a, Tn contextul situa^iei epidemiologice 
determinate de raspandirea COVID-19, precum ^i faptul ca numarul cazurilor de 
infecta^i cu virusul SARS-CoV-2 este foarte crescut Tn continuare, este necesara 
prelungirea valabilita^ii celor emise Tn perioada martie - decembrie 2019 ji ianuarie - 
noiembrie 2020 pana la data de 31 decembrie 2021.

Masura mentinerii acordarii voucherelor de vacanta, Tn cuantum de 1450 lei, 
pana la data de 31 decembrie 2021, prin aplicarea Tn continuare a dispoziTiilor 
Ordonan^el de urgen^a a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 
vacan^a, aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile 
^i completarile ulterioare, cu privire la acordarea voucherelor personalului platit din 
fonduri publice, va sprijini industria ospitalita^ii, puternic afectata de efectele 
pandemiei COVID 19, Tn sensul recuperarii pierderilor suferite ca urmare a suspendarii 
activita^ii structurilor de primire turistice cu func^iuni de cazare ?i/sau alimenta^ie 
publica sau a restrangerii circula^iei persoanelor Tn anumite zone cu grad de infectare 
ridicat.

In contextul pandemiei $i al restric^iilor impose, o parte dintre 
serviciile/pachetele de servicii turistice achizi^ionate de catre turi5ti prin vouchere 
de vacan^a nu au putut fi derulate corespunzator de catre agen^iile de turism, 
conform clauzelor contractuale ?i de asemenea, nu au putut fi prestate de catre 
furnizorii de servicii, impunandu-se despagubirea turiftilor ji implicit restituirea 
sumelor achitate de catre ace^tia,



Condi^iile cadrului legislativ actual privind circula^ia voucherelor de vacan^a nu 
prevad expres interdictia structurilor de primire turistice ?i7sau agen^iitor de turism, 
m calitate de unita^i afiliate, de a rambursa turijtilor in numerar contravaloarea 
serviciilor/pachetelor de servicii turistice achizi^ionate total sau partial prin folosirea 
ca mijloace de plata a voucherelor de vacan^a,

Avand in vedere inten^ia legiuitorului de a Impune angajatorilor sa acorde 
prime de vacan^a doar sub forma voucherelor de vacan^a, pentru a 'exclude 
posibilitatea angaja^ilor de a folosi primele respective in alt scop decat pentru 
achizitionarea de servicii/pachete de servicii turistice pe teritoriul Romanlei, 
impUcand totodata imposibilitatea de a transforma voucherete Tn bani,

Luand Tn considerare necesitatea reglementarii modului de decontare, Tn anul 
2021, pentru personalul militar, poli^ijtii, func^ionarii public! cu statut special din 
sistemul administra^lei penitenciare §i personalul civil din institu^iile publice de 
aparare, ordine publica §i securitate na^ionala, a serviciilor turistice,

Jinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter 
exceptional, ar putea aduce prejudicii turijtilor fi ar putea genera disensiuni Tntre 
ace$tia $i unitatile afiliate prin care se deruleaza serviciile/pachetele de servicii 
turistice achizitionate total sau partial cu vouchere de vacanta,

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public ^i 
constituie situatii de urgent! ?i extraordinare a caror reglementare nu poate fi 
amanata,

Tn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, 
Guvernul Romaniei adopt! prezenta ordonanta de urgent!.

Art. I. - Ordonanta de urgent! a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacant!, publicat! Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 
din 24 februarie 2009, aprobat! cu modific!ri ji complet!ri prin Legea nr. 94/2014, cu 
modific!rile ji complet!rile ulterioare, se modifica ^i se completeaza dupa cum 
urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pet. 30 din 

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modific!rile $i completarile 
ulterioare, ji la art. 2 alin. (1) pet. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile ?i complet!rile ulterioare, indiferent de sistemul de 
finantare ?i de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, 
Tnfiintate pe lang! institutiile publice, acorda, anual, Tn perioada 1 ianuarie 2021 - 31 
decembrie 2021, vouchere de vacant!, Tn cuantum de 1.450 lei pentru un salariat."

2. La articolul 6, dup! alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul
(1''1), cu urmatorul cuprins:- - - ................— - ........................

”(1''1) Se interzice unitatii afiliate restituirea Tn numerar a contravalorii 
voucherelor de vacant! utilizate de c!tre titularul acestora pentru achizitionarea unor 
servicii/pachete de servicii turistice total sau partial neprestate. In cazul Tn care 
acestea nu au putut fi prestate din cauza unor circumstante inevitabile ji 
extraordinare, unitatea afiliat! are obligatia de a emite un voucher valoric propriu, 
pentru a fi folosit Tn mod exclusiv Tn conditiile Ordonantei de urgent! a Guvernului nr.



8/2009 privind acordarea voucherelor de vacan^a, aprobata cu modificari ?! 
completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile completarile ulterioare."

3. La articolul 7, alineatul {3), litera a) se modifica va avea urmatorul
cuprins:

”(3) a) nerespectarea de catre unitatea afiliata a prevederilor art. 6 alln. (1)

4. La articolul 7, alineatul (4) se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
”(4) Constituie contravenfie ji se sanc^ioneaza cu 14 puncte • amenda ji 

retragerea certificatului de clasificare sau, dupa caz, a licen^ei de turism, fapta 
unita^il afiliate de a emite/comercializa servicii/pachete de servicii turistice pentru 
achizi^ionare cu vouchere de vacan^a la un pret mai mare fa^a de pre^ut similar de 
achizi^ie prin alte mijloace de plata.”

Art. II. - Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata 
m Monitorul Oficial at Romaniei, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, se modifica ^i se 
completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” Art. 34. Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu 

exceptia:
a) art. 24 - 27, care intra Tn vigoare la data de 1 ianuarie 2022;
b) art. 35, care intra Tn vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi Tn 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
2. Articolul 34’ se modifica si va avea urmatorul cuprins:
’’Art. 34’ - Pana la data de 1 ianuarie 2022 prevederile prezentei legi nu se 

aplica voucherelor de vacan^a.”
3. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36 • (1) La data intrarii Tn vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata Tn 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile $1 
completarile ulterioare;

b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou 5i a tichetelor de 
cre^a, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu 
modificarile ulterioare;

(2) La data de 1 ianuarie 2022 se abroga Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr. 
8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata Tn Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari ?! 
completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile ji completarile ulterioare.”

(n)”

Art. III. • Prevederile art. 26 alin. (4) • (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata Tn Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile ji completarile 
ulterioare, intra Tn vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Art. IV. - (1) Voucherele de vacanta aferente anului 2021 se emit doar pe 
suport electronic.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonan^a de urgen^a 
a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu 
modificari ?! completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile ?! completarile



ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacan^.a, emise in perioada 
martie 2019 - decembrie 2019 51 ianuarie 2020 - noiembrie 2020, indiferent de suport, 
se prelungejte pana la data de 31 decembrie 2021.

Art. V. - Prin exceptie de la preveden'le art. 1 alin. (2) din Ordonanfa de 
urgen^a a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacan^a, aprobata 
cu modificari 51 completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile ?! completarile 
ulterioare, in anul 2021, pentru personalul militar, polifistii, func^ionarii publici cu 
statut special din sistemul administrap'ei penitenciare §i personalul civil din 
institu^iile publice de aparare, ordine publica si securitate na^ionala se deconteaza 
serviciile turistice prestate de orice structure de primire turistica aflata pe teritoriul 
Romaniei, de^inatoare a unui certificat de clasificare valabil, in limita a 1.450 de lei 
pentru un salariat. Cuantumul sumelor decontate nu se ia m calcul la determinarea 
limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile $i 
completarile ulterioare.
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