
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 12 nov.1997 
Nr.  345 

 
A  V  I  Z  

 asupra proiectului de Lege privind acordarea tichetelor de masă 
 
 

  Cu adresa nr.345 din 6 noiembrie 1997, înregistrată sub nr.lo77/XVIII/11 din 6 noiembrie 1997, Secretarul General al 
Camerei Deputaţilor a trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în vederea avizării, proiectul de lege menţionat mai sus, în 
procedură de urgenţă. 
  In conformitate cu prevederile art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au examinat acest proiect de lege în şedinţa din l2 noiembrie 1997. In urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat 
favorabil proiectul de lege, prin consens, cu recomandarea ca la examinarea în fond, Comisia pentru muncă şi protecţie socială să 
ţină seama şi de propunerile Consiliului Legislativ formulate în Avizul nr.772/16.10.1997 precum şi de următoarele recomandări: 
  I) In titlul şi textul proiectului de lege se înlocuieşte expresia "tichet de masă" cu " tichet alimentar", deoarece acesta se 
foloseşte atât pentru acordarea unei mese gratuite salariaţilor cât şi pentru achiziţionarea de produse alimentare, această din urmă 
formulare acoperind cele două posibilităţi. 
  II. Alte recomandări: 
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Articolul 
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                 Amendament 
            Text adoptat de comisie 

        Motivare 
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     l)  Art.2: alin.(1), (2) şi (3) se 

elimină    şi se înlocuieşte 
cu alin.(1) nou. 

    (1) Tipărirea tichetelor de masă se va 
asigura de Ministerul Finanţelor prin 
Regia Autonomă Imprimeria Naţională la 
cererea societăţilor comerciale, regiilor 
autonome şi unităţilor din sistemul 
bugetar. 

   Conform pct.II 2 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr.772/16.10.1997 tichetele au regimul 
special al formularelor tipizate, 
conform Ordonanţei Guvernului 
nr.71/1995. 
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2) Art.2: alin.(4) devine 
alin.(2) 

     Art.2 alin.(2).  

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

     (1) Valoarea nominală a unui tichet de 
masă este de 10.000 lei. 

   Pentru a nu crea categorii mai 
favorizate, respectiv mai defavorizate, 
de protejaţi social. 

4) Art.6 alin.(3): Salariatul 
poate   utiliza într-o zi 
maxim două tichete de 
masă. 

       (3) Salariatul poate utiliza într-o zi 
maxim cinci tichete de masă. 

    In scopul de a putea face achiziţii de 
alimente săptămânal, în special pentru 
unele categorii (ex.: navetişti). 

5) Art.6 alin.(4).: Tichetele de 
masă pot fi utilizate în 
unităţile  de alimentaţie 
publică, cantine- restaurant, 
bufete, stabilite de unităţile 
care au emis tichetele de 
masă. 

       (4) Tichetele de masă pot fi utilizate 
în unităţile de alimentaţie publică, 
cantine-restaurant, bufete,  stabilite de 
unităţile care au distribuit tichetele de  
masă. 
 
 

Este necesar să corespundă cu 
propunerea de la pct.1) 
 
 

6) Art.6 alin(5): In cazurile în 
care suma corespunzătoare 
produselor  alimentare 
solicitate de salariat este 
mai mică decât valoarea 
nominală a tichetelor de 
masă, utilizarea tichetelor 
de masă este considerată 
integrală. Este interzisă 
acordarea unui rest de bani 

           
                 Se elimină. 

 
  In prezenţa textului se creează 
premize de fraudă. 
 
. 
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la tichetul de masă. 
7) Art.lo alin.(l) lit.a): 

Comercializarea de către 
salariaţi şi unităţile de 
alimentaţie publică a 
tichetelor de masă contra 
unei fracţiuni de preţ sau a 
altor produse decât cele 
alimentare; 

 

a): Comercializarea sau înstrăinarea sub 
orice formă de către salariaţi şi unităţile 
de alimentaţie publică a tichetelor de 
masă contra unei fracţiuni de preţ sau a 
altor produse decât cele alimentare: 
 
 
 
 

Se asigură mai complet protecţia 
socială, respectiv îndeplinirea scopului 
legii. 

  Proiectul de lege are caracter de lege organică având în vedere obiectul şi conţinutul reglementării. 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

  
GEORGE IULIAN STANCOV NICOLAE GRĂDINARU 

 


