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Camera Deputaţilor           Data  13 noiembrie 1997 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială         Nr.  474  
 
 

R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege privind acordarea tichetelor de masă  
 
 
 

 În urma examinării proiectului de Lege privind acordarea tichetelor de masă în şedinţa din 12 noiembrie 1997, 
propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 

0 1 2 3 
1. Art.1 (2) Tichetele de masă se pot 

acorda în limita  prevederilor 
bugetului de stat sau, după caz, a 
bugetelor locale, pentru unităţile din 
sectorul bugetar şi în limita bugetelor 
de venituri şi cheltuieli aprobate 
potrivit legii, pentru  celelalte  
categorii de angajatori.                            

Comisia propune reformularea textului alineatului (2) al 
articolului 1 după cum urmează: 
 
Art.1 (2) Tichetele de masă se  acordă în limita  prevederilor 
bugetului de stat sau, după caz, a bugetelor locale, pentru 
unităţile din sectorul bugetar şi în limita bugetelor de 
venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, pentru  celelalte  
categorii de angajatori. 
Autor: deputat  Marian Sârbu  

 
 
 
- s-a înlocuit “pot acorda” cu” 
acordă”  pentru precizia 
textului 
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2. Art.2- (1) Tichetele  de masă  pot fi 
emise  de unităţi  specializate,  
denumite  în continuare unităţi 
emitente, sau de angajatorii care au 
organizate cantine restaurant sau 
bufete. 
(2) Unităţile emitente  pot desfăşura 
activitate în condiţiile prevederilor 
prezentei legi, numai în baza 
autorizaţiei de funcţionare acordată de 
Ministerul Finanţelor, potrivit 
criteriilor stabilite de acesta.  

Comisia propune  reformularea alineatelor (1) şi (2) ale 
articolului 2 după cum urmează : 
Art.2- (1) Tichetele  de masă  se  emit  de unităţi  
specializate,  denumite  în continuare unităţi emitente. 
 
(2) Unităţile emitente   desfăşoară activitate în condiţiile 
prevederilor prezentei legi, numai în baza autorizaţiei de 
funcţionare acordată de Ministerul Finanţelor, potrivit 
criteriilor stabilite de acesta. 
 
Autori: deputaţii  Marian Sârbu şi Dumitru Buzatu 
 

 
 
s-au reformulat alineatele (1) 
şi (2) ale articolului 2  astfel: 
la alineatul (1)  s-a înlocuit “ 
pot fi emise” cu “ se emit”  şi 
la alineatul (2) “ pot 
desfăşura” cu “ desfăşoară” 
pentru precizia  textului. 
- s-a  reformulat alineatul (1) 
şi prin eliminarea părţii finale 
a textului pentru a se elimina 
posibilitatea fraudelor 
 

3. Art.3- (1) Valoarea nominală a unui 
tichet de masă, nu poate depăşi suma 
de 10.000 lei, la data aplicării 
prevederilor prezentei legi.  
 

Comisia propune  reformularea textului după cum urmează: 
Art.3- (1) Valoarea nominală a unui tichet de masă, nu poate 
depăşi suma de 15.000 lei, la data aplicării prevederilor 
prezentei legi.  
Autor: deputat Dumitru Buzatu 
 

- s-a înlocuit  cifra “10.000” 
cu cifra “ 15.000” deoarece 
proiectul de lege a fost 
întocmit  pe un nivel al 
preţurilor la produsele 
alimentare iar până la  
promulgarea legii mai trece 
un interval de timp şi preţul 
acestor produse a mai crescut. 
 

4. Art.5  (2) În  condiţiile  prevăzute la 
alin.(1), angajatorul poate distribui, pe 
salariat, un număr de tichete de masă 
corespunzător numărului de zile 
lucrătoare din luna pentru care se face  
distribuirea. 

Comisia popune reformularea textului  de la alineatul (2) al 
articolului 5 după cum urmează: 
Art.5  (2) În  condiţiile  prevăzute la alin.(1), angajatorul 
distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă 
corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru 
care se face  distribuirea. 
Autor : deputat Marian Sârbu 

S-a înlocuit “ poate ditribui” 
cu “ distribuie”  pentru 
precizie în aplicare  



 3

5. Art.14 - În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi,  
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
va elabora norme de  aplicare, 
aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Comisia propune  reformularea textului după cum urmează: 
Art.14 - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei 
legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale va elabora norme de  aplicare, aprobate 
prin hotărâre a Guvernului. 
Autor:  deputat  Karoly Kerekes 

- s-a reformulat cuprinsul 
articolului 14 pentru corelare 
cu textul articolului 15 nou 
introdus 

6.  Comisia propune introducerea unui artocol nou  numerotat 
15 după cum urmează: 
Art.15.- Prezenta lege intră în vigoare  în termen de 6 luni de 
la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. 
Autor : deputat Karoly Kerekes 

 
s-a considerat necesar că 
trebuie  să existe un interval 
de timp rezonabil pentru 
implementarea acestui sistem 
nou în ţara noastră , interval 
în care  să fie cunoscută legea 
astfel încât să se  instituie cele 
mai eficiente măsuri pentru o 
protecţie reală a  
beneficiarilor şi eliminarea 
fraudelor. 

 
În cursul dezbaterilor următoarele amendamente nu au fost  acceptate: 

 
Nr.  
crt. 

Articolul iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
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1. Art.1- (1) Salariaţii  din cadrul societăţilor  
comerciale , regiilor autonome şi din  
sectorul bugetar, precum şi  din cadrul 
celorlalte persoane juridice care  încadrează  
personal prin încheierea unui  contract 
individual de muncă, pot primi o alocaţie 
individuală de hrană, acordată sub forma 
tichetelor de masă, suportată integral pe 
costuri de angajator. 
   

Art.1- (1) Salariaţii  din cadrul societăţilor  
comerciale , regiilor autonome şi din  
sectorul bugetar, precum şi  din cadrul 
celorlalte persoane juridice care  încadrează  
personal prin încheierea unui  contract 
individual de muncă,  primesc  o alocaţie 
individuală de hrană, acordată sub forma 
tichetelor de masă, suportată integral pe 
costuri de angajator. 
 
Autor: deputat Marian Sârbu 

 

S-a propus reformularea textului  
astfel: 
S-a  înlocuit sintagma “pot primi” 
cu cuvântul “ primesc” 
Argumente pentru susţinerea  
amendamentului: 
Pentru a se  institui un drept şi nu 
pentru  a se crea o  posibilitate de 
acordare 
Argumente pentru  respingerea 
amendamentului: 
Pentru a nu se crea prin lege o 
obligativitate atât a beneficiarilor 
cât şi a celor care acordă acest 
drept. 

 
 

    PREŞEDINTE                                                              SECRETAR 
             Valentin Adrian Iliescu                                                          Teodor Stanca     
              Întocmit 
               expert parlamentar 
               Jeniţa Naidin 


