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Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 
 
 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 314/2016 din 1 septembrie 2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.399/27.04.2016) 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/888/06.09.2016) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/514/21.09.2016)  
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.928/12.05.2016).  
-  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.3 din  Legea nr.142/1998 

privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii valorii nominale a unui 
tichet de masă la suma de 13 lei. 

Bucureşti, 28 septembrie 2016 
Nr. 4c-7/650 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată.  
 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
� d-na Iolanda Stăniloiu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
� d-l Ion Ghizdeanu – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 
� d-l Aurel Macarie – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
� d-na Gabriela Stăncioiu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
� d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanţelor Publice 
� d-na Roxana Pîntea – reprezentant al companiei Mc Guire Woods 
 
La lucrările comisiei, care au avut loc în data de 27 septembrie 2016, şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din 

totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate voturi. 

 
Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27.06.2016. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii legislative cu 

amendamente, redate în anexa la prezentul raport.  
 

    PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Adrian Solomon      Mihăiţă Găină 

  

 
Întocmit, 
Expert parlamentar Camelia Revenco 
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Anexa  
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.142/1998 

Text 
proiect de Lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

1.  
__ 

 
Titlul legii  
 
Lege pentru modificarea Legii 
nr.142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă 
 

 
Titlul legii  
 
Lege pentru modificarea art.3 

alin. (1) din Legea 
nr.142/1998 privind acordarea 

tichetelor de masă 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.3. - (1) Valoarea nominală 
a unui tichet de masă nu poate 
depăşi suma de 15.000* lei la 
data aplicării prederilor 

 
Art.I. – La articolul 3 din Legea 
nr.142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 260 din 13 iulie 
1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„(1) Valoarea nominală a unui 
tichet de masă nu poate depăşi 
suma de 13 lei la data aplicării 
prevederilor prezentei legi.” 

 
Art.I. – Alineatul (1) al 
articolului 3 din Legea 
nr.142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 260 din 13 iulie 
1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.3. - (1) Valoarea nominală 
a unui tichet de masă nu poate 
depăşi suma de 15 lei la data 
aplicării prevederilor prezentei 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creşterea valorii 
nominale a tichetului 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.142/1998 

Text 
proiect de Lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

prevederilor prezentei legi. 
 
* Potrivit Ordinului nr.2184/2015 
pentru stabilirea valorii nominale 
indexate a unui tichet de masă 
pentru semestrul II al anului 2015 
valoarea nominală a unui tichet de 
masă este de 9,41 lei. 

 
 

 legi.” 
 
Autor: deputat Andreea Maria 
Paul 
 
 
 
 
 

de masă se va 
reflecta în mod direct 
în puterea de 
cumpărare a 
angajaţilor şi în 
consecinţă, în 
veniturile bugetului de 
stat, deoarece este 
supus impozitării. 
 

3.  
__ 

 
Art.II. – Prevederile prezentei 
legi intră în vigoare la data de 
1 a lunii următoare celei în 
care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
 

 
Art.II. – Prevederile prezentei 
legi intră în vigoare la data de 
întâi a lunii următoare 
publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 

4.  
__ 

  
Art.III. - Legea 
nr.142/1998 privind 
acordarea tichetelor de 
masă, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 260 
din 13 iulie 1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin 
prezenta lege, se va 

 
Având în vedere 
numeroasele 
modificări şi 
completări aduse prin 
diferite acte 
normative. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.142/1998 

Text 
proiect de Lege 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autori: membrii comisiei 
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