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Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 
 

Bucureşti, 27 septembrie 2013 
Nr. 4c-7/389 

 
 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea 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 221/2013 din 17 iunie 2013, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, 

a propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.157/18.03.2013) 

- punctele de vedere exprimate de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor. 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.142/1998 privind 

acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii unei noi categorii de tichete 

de masă, respectiv tichete de masă în format electronic. 

 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea iniţiativei legislative cu amendamente, pentru 

corelare cu legislaţia în vigoare, precum şi pentru crearea unui cadru legal unitar în ceea ce priveşte acordarea 

tichetelor de masă, indiferent de suportul pe care acestea sunt emise, de hârtie sau electronic. 

  
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată.  

 
La dezbaterile care au avut loc în cadrul comisiei au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

 d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

 d-l Marius Atomei – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-l Ionuţ Cojocaru – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 

 d-na Ruxandra Avram – şef serviciu, Banca Naţională a României 

 d-na Julia Leferman – consultant, Asociaţia Română a Băncilor 

 d-l Jean Istasse – preşedinte, Asociaţia Emitenţilor de Tichete de Masă din România 

 d-l Ştefan Botezatu - Asociaţia Emitenţilor de Tichete de Masă din România 

 d-l Bogdan Hossu – preşedinte, Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”. 
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La lucrările comisiei, care au avut loc în data de 24 septembrie 2013, şi-au înregistrat prezenţa 27 deputaţi, din 

totalul de 27 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11.06.2013. 

 

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 adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa la 

prezentul raport.  

 

 
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Florin Iordache      Mihăiţă Găină 
  
 
           
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
Consultant parlamentar Camelia Revenco 
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Anexa - Amendamente admise 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.142/1998 

Text 
propunere legislativă 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

1.  
__ 

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

 
Titlul legii  
 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.142/1998 
privind acordarea tichetelor de 
masă 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  
__ 

 
Articol unic - Legea nr.142/1998 
privind acordarea tichetelor de 
masă, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 260 din 13 iulie 
1998, Partea I, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează:  
 

 
Art.I. - 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 se completează după 
cum urmează:  
 
Autori: membrii comisiei 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.142/1998 

Text 
propunere legislativă 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

3.  
 
 
Art.1. - (1) Salariaţii din cadrul 
societăţilor comerciale, regiilor 
autonome şi din sectorul bugetar, 
precum şi din cadrul unităţilor 
cooperatiste şi al celorlalte 
persoane juridice sau fizice care 
încadreaza personal prin 
încheierea unui contract individual 
de muncă, denumite în continuare 
angajator, pot primi o alocatie 
individuală de hrană, acordată sub 
forma tichetelor de masă, 
suportată integral pe costuri de 
angajator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Tichetele de masă se acordă 
în limita prevederilor bugetului de 
stat sau, după caz, ale bugetelor 
locale, pentru unităţile din 
sectorul bugetar, şi în limita 
bugetelor de venituri şi cheltuieli 
aprobate, potrivit legii, pentru 
celelalte categorii de angajatori. 
 

 
__ 

 
1. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.1. - (1) Salariaţii din cadrul 
societăţilor comerciale, regiilor 
autonome şi din sectorul bugetar, 
precum şi din cadrul unităţilor 
cooperatiste şi al celorlalte 
persoane juridice sau fizice care 
încadrează personal prin 
încheierea unui contract individual 
de muncă, denumite în continuare 
angajator, pot primi o alocaţie 
individuală de hrană, acordată  
sub forma tichetelor de masă. 
Tichetele de masă sunt emise 
fie pe suport de hârtie, fie pe 
suport electronic, sunt  
destinate exclusiv alocaţiei 
individuale de hrană 
reglementată de prezenta lege 
şi sunt suportate integral pe 
costuri de angajator. 
 
(2) Tichetele de masă se acordă 
în limita prevederilor bugetului de 
stat sau, după caz, ale bugetelor 
locale, pentru unităţile din 
sectorul bugetar, şi în limita 
bugetelor de venituri şi cheltuieli 
aprobate, potrivit legii, pentru 
celelalte categorii de angajatori. 
 
 

 
Introducerea tichetului 
de masă în format 
electronic nu trebuie şi 
nu poate să schimbe 
natura juridică a 
tichetului de masă, ca 
urmare a simplei 
schimbări a materialului 
tichetului de masă din 
suport de hârtie în 
suport electronic. 
Pentru a se asigura 
realizarea scopului 
social, fiscal si economic 
urmarit de legislaţia 
tichetelor de masă, 
precum şi pentru a 
asigura buna 
funcţionare a sistemului 
tichetelor de masă, este 
important să se prevadă 
un tratament cat mai 
generic si neutru cu 
privire la noţiunea de 
„tichete de masă pe 
suport electronic” si să 
nu limiteze prin lege 
suportul folosit pentru 
emiterea tichetelor de 
masă electronice. 
Din punct de vedere 
juridic, sistemul 
tichetelor de masă este 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.142/1998 

Text 
propunere legislativă 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

(3) În înţelesul prezentei legi, 
cu excepţia cazurilor în care se 
prevede în mod expres altfel, 
termenul „tichet de masă” va fi 
interpretat ca făcând referire 
atât la tichetele de masă pe 
suport de hârtie cât şi la 
tichetele de masă pe suport 
electronic. 
 
(4) Tichetele de masă în 
format electronic sunt bonuri 
de valoare pe suport electronic 
reglementate exclusiv de 
prevederile prezentei legi şi 
destinate exclusiv acordării 
alocaţiei individuale de hrană a 
salariaţilor în conformitate cu 
prevederile prezentei legi. 
 
(5) Tichetele de masă pe 
suport de hârtie şi pe suport 
electronic sunt emise în mod 
exclusiv pentru a fi folosite în 
limitele prezentei legi. 
 
(6) Angajatorul are libertatea 
de a decide dacă acordă 
tichete de masă şi sub ce 
formă, în urma consultării cu 
salariaţii, prin organizaţiile 
sindicale legal constituite sau 
prin reprezentanţii salariaţilor, 
după caz.” 

diferit de sistemele de 
plată care utilizează 
bani şi este exclus, atât 
prin legislaţia naţională 
cât și prin cea 
comunitară, din 
categoria instrumentelor 
de plată. 
Emiterea tichetelor de 
masă pe suport 
electronic nu trebuie să 
schimbe natura juridică 
unitară a tichetului de 
masă (indiferent de 
suportul pe care este 
emis acesta), prin 
aceasta asigurându-se 
astfel şi respectarea 
principiului „neutralităţii  
tehnologiilor şi 
serviciilor”, consacrat în 
legislaţia comunitară, în 
temeiul căruia legea nu 
trebuie să discrimineze 
între diferitele tehnologii 
aplicabile unui anumit 
produs sau serviciu. 
Modalitatea emiterii 
tichetelor de masă (pe 
suport de hârtie sau pe 
suport electronic) nu 
poate modifica în niciun 
caz esenţa acestora, de 
beneficiu social acordat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.142/1998 

Text 
propunere legislativă 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

 
Autori: membrii comisiei 

salariaţilor de către 
angajator, în scopul 
achiziţionării de produse 
alimentare sau de 
achitare a meselor luate 
de către salariaţi pe 
parcursul programului 
de lucru.  
Angajatorul trebuie să 
aibă opţiunea de a 
acorda sau nu tichete 
de masă precum şi de a 
alege forma sub care le 
acordă, în urma 
consultării cu  salariaţii, 
prin organizaţiile 
sindicale legal 
constituite sau 
reprezentanţii 
salariaţilor. 
 

4.   
 
 
 
Art. 2. - (1) Tichetele de masă se 
emit de către unităţile cu activitate 
specializată în domeniul care face 
obiectul prezentei legi, denumite 
în continuare unităţi emitente, sau 
de către angajatorii care au 
organizate cantine-restaurant sau 
bufete.

1. Alineatele (1), (2) şi (4) ale 
articolului 2 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
(1) Tichetele de masă pot fi emise 
pe suport din hârtie sau în format 
electronic în conformitate cu 
prevederile prezentei legi. 
Tichetele de masă pe suport din 
hârtie se emit de către unităţile cu 
activitate specializată în domeniul 
care face obiectul prezentei legi, 
denumite în continuare unităţi  

 
2. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.2. - (1) Tichetele de masă, pe 
suport de hârtie sau pe suport 
electronic, se emit numai de către 
unităţile autorizate de către 
Ministerul Finanţelor Publice, 
denumite în continuare unităţi 
emitente, sau de către angajatorii 
care au organizate cantine-
restaurant ori bufete. 

 
Emitenţii tichetelor de 
masă, indiferent de 
forma în care sunt 
emise acestea (pe 
hârtie sau pe suport 
electronic), trebuie să 
fie autorizaţi şi 
supravegheaţi de către 
Ministerul Finanţelor 
Publice, iar tichetul de 
masă, indiferent de 
suportul pe care este 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.142/1998 

Text 
propunere legislativă 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

 emitente de tichete de masă pe 
suport din hârtie, sau de către 
angajatorii care au organizate 
cantine-restaurant sau bufete. 
Acordarea tichetelor de masă pe 
suport de hârtie sau în format 
electronic se face numai după 
consultarea angajatului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Unităţile emitente desfăşoară 
această activitate numai în baza 
autorizaţiei de funcţionare, 
acordată de Ministerul Finantelor. 
Autorizaţia de funcţionare se 
acordă potrivit criteriilor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor, 
astfel încât să se asigure 
dezvoltarea concurenţială a 
serviciilor prevăzute de prezenta 
lege.

(2) Unităţile emitente de tichete 
de masă pe suport din hârtie 
desfăşoară această activitate 
numai în baza autorizaţiei de 
funcţionare, acordată de Ministerul 
Finanţelor. Autorizaţia de 
funcţionare se acordă potrivit 
criteriilor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor, astfel încât 
să se asigure dezvoltarea 
concurenţială a serviciilor 
prevăzute de prezenta lege. 

  
 
(3) Unităţile care emit tichete de 
masă sunt obligate să ia măsurile 
necesare pentru asigurarea 
circulaţiei acestora în condiţii de 
siguranţă.

 
 
 
 
 

(4) Fiecare tichet de masă este 
valabil numai dacă are înscris 
numărul sub care a fost înseriat de 
către unitatea emitentă şi dacă 
cuprinde, cel puţin, urmatoarele 
menţiuni:  

(4) Fiecare tichet de masă pe 
suport din hârtie este valabil 
numai dacă are înscris numărul 
sub care a fost înseriat de către 
unitatea emitentă şi dacă 
cuprinde, cel puţin, următoarele 
menţiuni: 
a) numele şi adresa emitentului; 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Unităţile emitente de tichete 
de masă pe suport de hârtie 
şi/sau pe suport electronic 
desfăşoară această activitate 
numai în baza autorizaţiei de 
funcţionare, acordată de Ministerul 
Finanţelor Publice. Autorizaţia de 
funcţionare se acordă potrivit 
criteriilor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice, astfel 
încât să se asigure dezvoltarea 
concurenţială a serviciilor 
prevăzute de prezenta lege. 
(3) Unităţile care emit tichete de 
masă sunt obligate să ia măsurile 
necesare pentru asigurarea 
circulaţiei acestora în condiţii de 
siguranţă.
 (4) Fiecare tichet de masă pe 
suport de hârtie este valabil 
numai dacă are înscris numărul 
sub care a fost înseriat de către 
unitatea emitentă şi dacă 
cuprinde, cel puţin, următoarele 
menţiuni: 
a) numele şi adresa emitentului;  

acesta emis, trebuie să 
rămână un bon de 
valoare cu regim fiscal 
particular şi nu să fie 
transformat într-un 
intrument de plată. 
 
Pentru asigurarea unei 
proceduri unitare şi 
uniforme de autorizare 
şi a unei singure 
autorităţi de 
supraveghere 
(Ministerul Finanţelor 
Publice) indiferent de 
forma în care acestea 
vor fi emise (pe suport 
de hârtie sau pe suport 
electronic). 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
modificările anterioare. 
 
Pentru o mai bună 
formulare. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.142/1998 

Text 
propunere legislativă 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

a) numele şi adresa emitentului 
b) valoarea nominală a tichetului 
de masă; 
c) date referitoare la perioada de 
valabilitate; 
d) interdicţia de a fi utilizat pentru 
achiziţionarea de ţigări sau de 
produse alcoolice; 
e) spaţiul pentru înscrierea 
numelui şi a prenumelui 
salariatului care este în drept să 
utilizeze tichetul de masă; 

b) valoarea nominală a tichetului 
de masă; 

 

f) spaţiul destinat înscrierii datei şi 
aplicării ştampilei unităţii la care 
tichetul de masă a fost utilizat. 
 

c) date referitoare la perioada de 
valabilitate; 
d) interdicţia de a fi utilizat pentru 
achiziţionarea de ţigări sau de 
produse alcoolice; 
e) spaţiu pentru înscrierea numelui 
şi a prenumelui salariatului care 
este în drept să utilizeze tichetul 
de masă; 
f) spaţiu destinat înscrierii datei şi 
aplicării ştampilei unităţii la care 
tichetul de masă a fost utilizat.” 
 
 

b) valoarea nominală a tichetului 
de masă; 
c) date referitoare la perioada de 
valabilitate; 
d) interdicţia de a fi utilizat pentru 
achiziţionarea de ţigări sau de 
produse alcoolice; 
e) spaţiu pentru înscrierea numelui 
şi a prenumelui salariatului care 
este în drept să utilizeze tichetul 
de masă; 
f) spaţiu destinat înscrierii datei şi 
aplicării ştampilei unităţii la care 
tichetul de masă a fost utilizat. 

(5) Fiecare tichet de masă pe 
suport electronic este valabil 
numai dacă menţiunile 
prevăzute la alin.(4) lit. a), c) 
şi d),  precum şi numele şi 
prenumele salariatului care 
este în drept să utilizeze 
tichetul de masă sunt înscrise 
pe tichetul de masă pe suport 
electronic sau stocate într-un 
alt mod în acesta. 
 
(6) Tichetele de masă emise 
pe suport electronic pot fi 
alimentate exclusiv cu 
valoarea nominală a tichetelor 
de masă acordate de către 
angajator şi pot fi utilizate 
doar pentru achitarea mesei 

 
 
 
 
 
 
Menţiunile care trebuie 
înscrise pe tichetul de 
masă pe suport 
electronic sunt diferite, 
din considerente 
tehnice, de cele pe care 
trebuie să le cuprindă 
tichetele de masă pe 
suport de hârtie. 
Tichetele de masă 
emise pe suport 
electronic, destinate 
exclusiv alocaţiei de 
hrană individuală, nu 
constituie carduri 
obişnuite, întrucât 
anumite funcţii pe care 
le au cardurile vor fi 
eliminate, pentru a 
corespunde scopului lor 
limitat, de exemplu: 
inexistenţa unui cont de 
plăţi al salariatului 
ataşat cardului, 
inhibarea funcţiei de 
retragere de numerar 
astfel încât să nu 
permită efectuarea unor 
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propunere legislativă 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

sau pentru achiziţionarea de 
produse alimentare în unităţile 
menţionate la art.6 alin. (4). 

operaţiuni de tipul 
retragerii de numerar 
de la terminale, precum 
şi programarea acestora 
astfel încât să poată fi 
utilizate exclusiv atât in 
scopul  alimentării 
contului aferent 
tichetelor de masă al 
salariatului de către 
angajator, conform 
dispoziţiilor legale cât şi 
pentru efectuarea 
plăţilor exclusiv la 
comercianţii menţionaţi 
şi în scopul prevăzut în 
lege. 

 
(7) Tichetele de masă emise 
pe suport electronic nu permit 
efectuarea de operaţiuni de 
retragere de numerar.  
 
(8) Unităţile emitente de 
tichete de masă pe suport de 
hârtie şi/sau pe suport 
electronic sunt obligate să 
deschidă conturi sau 
subconturi de plăţi distincte, 
prin care se vor derula sumele 
reprezentând încasările şi 
plăţile aferente valorii 
nominale a tichetelor de masă, 
astfel încât să permită o 
evidenţă clară a sumelor 
utilizate în temeiul 
contractelor încheiate cu 
angajatorii şi unităţile de 
alimentaţie publică, 
magazinele alimentare, 
cantinele-restaurant şi 
bufetele. 
(9) Unităţile emitente de 
tichete de masă pe suport 
electronic pot organiza 
platforme pentru emiterea 
tichetelor de masă sau pot 
încheia contracte cu  

 
 
 
 
 
 
Pentru a se asigura 
funcţionarea sistemului 
tichetelor de masă pe 
suport electronic este 
necesară existenţa unei 
platforme de plăţi. 
Prin introducerea 
acestei prevederi se 
urmăreşte ca unităţile 
emitenete de tichete de 
masă să aibă libertatea 
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(autorul amendamentului) 
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amendamentului 

organizaţii care administrează 
scheme/aranjamente de plată 
ori alte organizaţii 
specializate, după caz.” 

totală în alegerea 
sistemului de plăţi prin 
care se vor derula 
tranzacţiile cu tichete de 
masă pe suport 
electronic. 

 
Autori: membrii comisiei 
  

5.   
2. După alin.(1) al articolului 2 
se introduce un nou alineat, 
alin.(11) cu următorul cuprins: 
(11) Tichetele de masă în format 
electronic sunt emise exclusiv în 
vederea efectuării de operaţiuni în 
limitele prevăzute de prezenta 
lege. Unităţile emitente de tichete 
de masă în format electronic sunt 
instituţiile de credit autorizate de 
către Banca Naţională a României 
să desfăşoare servicii de plată aşa 
cum sunt definite la art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2009, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr.197/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind 
serviciile de plată, denumite în 
continuare unităţi emitente de 
tichete de masă în format 
electronic. 
 
 
 
 

 
Se elimină. 
 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Emitenţii tichetelor de 
masă, indiferent de 
forma în care sunt 
emise acestea (pe 
hârtie sau pe suport 
electronic), trebuie să 
fie autorizaţi şi 
supravegheaţi de către 
Ministerul Finanţelor 
Publice, iar tichetul de 
masă, indiferent de 
suportul pe care este 
acesta emis, trebuie să 
rămână un bon de 
valoare cu regim fiscal 
particular şi nu să fie 
transformat într-un 
intrument de plată. 
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6.   
3. După alin.(2) al Art. 2 se 
introduce un alineat nou, 
alin.(21 ) cu următorul cuprins:
(21) Unităţile emitente de tichete 
de masă în format electronic 
desfăşoară această activitate în 
baza autorizaţiei acordate de 
Banca Natională a României 
pentru desfăşurarea de activităţi 
specifice unei instituţii de credit. 
 

 
Se elimină. 
 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Se propune eliminarea 
textului, astfel încât să 
fie păstrat un cadru 
unitar în domeniul 
tichetelor de masă, 
respectiv asigurarea 
unei proceduri unitare şi 
uniforme de autorizare 
şi a unei singure 
autorităţi de 
supraveghere, indiferent 
de forma în care 
tichetele vor fi emise 
(pe suport de hârtie sau 
pe suport electronic). 
 

7.   
4. După alin.(4) al Art.2 se 
introduce un alineat nou, 
alin.(41 ) cu următorul cuprins:
(41) Fiecare tichet de masă în 
format electronic este valabil dacă 
a fost emis şi respectă condiţiile 
impuse cu privire la carduri prin 
Regulamentul nr. 6/2006 al Băncii 
Naţionale a României, cu 
modificările ulterioare, privind 
emiterea şi utilizarea 
instrumentelor de plată electronică 
şi relaţiile dintre participanţii la 
tranzacţiile cu aceste instrumente. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Supravegherea şi 
autorizarea 
organismelor abilitate să 
emită tichete de masă 
pe suport de hârtie sau 
pe suport electronic 
trebuie să fie în sarcina 
aceleiaşi autorităţi, 
respectiv Ministerul 
Finanţelor Publice, 
asigurându-se astfel 
menţinerea unui cadru 
unitar şi uniform în 
domeniul tichetelor de 
masă, indiferent de 
forma în care vor fi 
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emise acestea (pe 
suport de hârtie sau pe 
suport electronic). 
 

8.  
 
 
Art. 4. - Angajatorul care 
achiziţionează direct de la o 
unitate emitentă necesarul de 
tichete de masă achită atat 
contravaloarea nominală a 
tichetelor de masă, cat şi costul 
imprimatului reprezentând tichetul 
de masă.
 

 
5. Articolul 4 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(1) Angajatorul care achiziţionează 
direct de la o unitate emitentă de 
tichete de masă pe suport din 
hârtie necesarul de tichete de 
masă pe suport din hârtie achită 
atât contravaloarea nominală a 
tichetelor de masă, cât şi costul 
imprimatului reprezentând tichetul 
de masă. 
 
(2) Angajatorul care contractează 
cu o unitate emitentă de tichete de 
masă serviciul de emitere a 
tichetelor de masă pe suport 
electronic achită contravaloarea 
sumei distribuite angajaţilor 
precum şi costul emiterii tichetelor 
de masă în format electronic. 

 
3. Articolul 4 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
„Art.4. - (1) Angajatorul care 
achiziţionează direct de la o 
unitate emitentă de tichete de 
masă pe suport de hârtie 
necesarul de tichete de masă pe 
suport de hârtie achită atât 
contravaloarea nominală a 
tichetelor de masă, cât şi costul 
imprimatului reprezentând tichetul 
de masă. 
 
(2) Angajatorul care contractează 
cu o unitate emitentă de tichete de 
masă serviciul de emitere a 
tichetelor de masă pe suport 
electronic achită contravaloarea 
nominală a tichetelor de masă 
distribuite angajaţilor, precum şi 
costul emiterii tichetelor de 
masă pe suport electronic. 
 
(3) Valoarea nominală a 
tichetelor de masă acordată 
angajaţilor, fie pe suport de 
hârtie, fie pe suport electronic, 
nu poate să fie diminuată în 
nici un mod.” 

 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificările 
anterioare. 
 
 
 
 
 
 
Pentru a proteja 
salariaţii faţă de riscul 
unui transfer al oricăror 
costuri suplimentare 
suportate de angajator, 
în legătură cu 
implementarea emiterii 
tichetelor de masă sub 
formă de bon de valoare 
pe suport electronic, 
destinat exclusiv 
alocaţiei de hrană 
individuală. 
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Autori: membrii comisiei 
 

9.  
 
 
Art. 5. - (1) Angajatorul distribuie 
salariaţilor tichetele de masă, 
lunar, în ultima decadă a fiecărei 
luni pentru luna următoare. 
 
(2) În condiţiile prevăzute la 
alin.(1) angajatorul distribuie, pe 
salariat, un număr de tichete de 
masă corespunzator numărului de 
zile lucrătoare din luna pentru care 
se face distribuirea.

 
6. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(1) Tichetele de masă pe 
suport hârtie se distribuie lunar, 
în ultima decadă a fiecărei luni 
pentru luna următoare, de către 
angajator. 
(2) În condiţiile prevăzute la 
alin.(1) angajatorul distribuie, pe 
salariat, un număr de tichete de 
masă corespunzator numărului de 
zile lucrătoare din luna pentru care 
se face distribuirea.  
(3) Valoarea tichetelor de masă în 
format electronic este transferată 
lunar salariaţilor, în ultima decadă 
a fiecărei luni pentru luna 
următoare, de către unitatea 
emitentă de tichete de masă în 
format electronic, conform 
contractului încheiat cu 
angajatorul. 
 

 
4. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.5. - (1) Tichetele de masă 
pe suport de hârtie se distribuie 
lunar, în ultima decadă a fiecărei 
luni pentru luna următoare, de 
către angajator. 
(2) În condiţiile prevăzute la 
alin.(1) angajatorul distribuie, pe 
salariat, un număr de tichete de 
masă corespunzator numărului de 
zile lucrătoare din luna pentru care 
se face distribuirea.
(3) Valoarea tichetelor de masă pe 
suport electronic este transferată 
lunar salariaţilor, în ultima decadă 
a fiecărei luni pentru luna 
următoare, de către unitatea 
emitentă de tichete de masă pe 
suport electronic, corespunzător 
numărului de zile lucrătoare din 
luna pentru care se face 
transferul, conform contractului 
încheiat de unitatea emitentă 
cu angajatorul. 
(4) Tichetele de masă pe 
suport de hârtie nu pot fi 
distribuite de angajatori dacă 
aceştia, la data stabilită pentru 
distribuire, nu au achitat 

 
Pentru corelare cu 
modificările aduse prin 
prezentul raport. 
 
Sistemul tichetelor de 
masă, indiferent de 
forma sub care acestea 
vor fi emise (pe suport 
de  hârtie sau pe suport 
electronic), trebuie să 
respecte aceleaşi 
principii de funcţionare 
şi reguli de 
implementare, 
indiferent de 
instrumentele utilizate 
pentru implementare.  
În cazul în care însă, 
datorită particularităţilor 
de ordin tehnic, acest 
lucru nu este posibil, 
acelaşi spirit trebuie să 
guverneze 
reglementările diferite 
aplicabile celor două 
categorii de tichete de 
masă, pe hârtie și pe 
suport electronic. 
În scopul protejării 
securităţii sistemului, 
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unităţii emitente, integral, 
contravaloarea nominală a 
tichetelor de masa 
achiziţionate, inclusiv costul 
imprimatelor reprezentând 
tichetele de masă. 

indiferent de suportul pe 
care sunt emise 
tichetele de masă, un 
regim de transfer 
similar tichetelor de 
masă pe suport de 
hârtie trebuie prevăzut 
în lege şi pentru 
tichetele de masă  pe 
suport electronic. 

(5) Valoarea tichetelor de 
masă pe suport  electronic nu 
poate fi transferată salariaţilor 
pe suportul electronic dacă, la 
data stabilită pentru transfer, 
angajatorii nu au achitat 
unităţii emitente, integral, 
contravaloarea nominală a 
tichetelor de masă în format 
electronic achiziţionate, 
inclusiv costurile aferente 
emiterii tichetelor de masă pe 
suport electronic 
achiziţionate.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 

10.   
 
Art.6. - (1) Salariatul poate 
utiliza, lunar, un număr de tichete 
de masă cel mult egal cu numărul 
de zile în care este prezent la 
lucru în unitate.
 
(2) Tichetele de masă pot fi 
utilizate numai pentru achitarea 
mesei sau pentru achiziţionarea de 

 
 
 
 
8. Alineatele (2), (4) şi (5)  ale 
articolului 6 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
(2) Tichetele de masă pe suport 
din hârtie şi pe suport electronic 
pot fi utilizate numai pentru 

 
5. Articolul 6 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art.6. - (1) Salariatul poate 
utiliza, lunar, un număr de tichete 
de masă cel mult egal cu numărul 
de zile în care este prezent la 
lucru în unitate.
(2) Tichetele de masă pe suport 
de hârtie şi pe suport electronic 
pot fi utilizate numai pentru 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru corelare cu 
amendamentele 
anterioare. 
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produse alimentare. achitarea mesei sau pentru 
achiziţionarea de produse 
alimentare. 

achitarea mesei sau pentru 
achiziţionarea de produse 
alimentare. 

 
 
 
(3) Salariatul poate utiliza într-o zi 
maximum două tichete de masă. 
În cazul în care activitatea se 
desfăşoara la puncte de lucru 
situate în afara localităţilor, iar 
aprovizionarea cu produse 
alimentare nu se poate face zilnic, 
salariatul poate utiliza numărul de 
tichete de masă corespunztor 
perioadei în care se află la punctul 
de lucru respectiv.  
 
(4) Tichetele de masă pot fi 
utilizate în unităţi de alimentaţie 
publică, cantine-restaurant, 
bufete, cu care unităţile emitente 
au contractat prestarea serviciilor 
respective.
 
 
 
(5) În cazurile în care suma 
corespunzătoare produselor 
alimentare solicitate de salariat 
este mai mică decât valoarea 
nominală a tichetelor de masă, 
utilizarea acestora este 
considerată integrală. Se interzice 
acordarea unui rest de bani la 
tichetul de masă.

 
7. Alineatul (3) al articolului 6 
se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Tichetele de masă pe suport 
din hârtie pot fi utilizate în unităţi 
de alimentaţie publică, cantine-
restaurant, bufete, cu care 
unităţile emitente de tichete de 
masă pe suport din hârtie au 
contractat prestarea serviciilor 
respective. 
 
(5) În cazurile în care suma 
corespunzătoare produselor 
alimentare solicitate de salariat 
este mai mică decât valoarea 
nominală a tichetelor de masă pe 
suport din hârtie, utilizarea 
acestora este considerată 
integrală. Se interzice acordarea 
unui rest de bani la tichetul de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Tichetele de masă pe suport 
de hârtie pot fi utilizate în unităţi 
de alimentaţie publică, magazine 
alimentare, cantine-restaurant, 
bufete, cu care unităţile emitente 
de tichete de masă pe suport de 
hârtie au contractat prestarea 
serviciilor respective. 
 
(4) Tichetele de masă pe suport 
electronic pot fi utilizate doar în 
unităţi de alimentaţie publică, 
magazine alimentare, cantine-
restaurant, bufete, care au 
încheiat contracte de prestare a 
serviciilor reglementate de 
prezenta lege cu unităţile 
emitente de tichete de masă pe 

 
 
 
Este necesară 
introducerea 
magazinelor alimentare  
in categoria unităţilor în 
care se pot folosi 
tichetele de masă, în 
vederea adaptării 
prevederilor legale la 
realitatea existentă pe 
piaţă, acest tip de 
unităţi fiind locul în care 
se utilizează 
preponderent tichetele 
de masă. 
 
Având în vedere natura 
juridică specială a 
tichetului de masă pe 
suport electronic, 
respectiv aceea de bon 
de valoare şi excluderea 
explicită a bonurilor de 
valoare din cadrul 
instrumentelor de plată, 
se impune eliminarea 
referirii la servicii de 
plată electronică. 
 
Pentru a asigura un 
regim juridic unitar prin 
prevederea obligaţiei 
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masă. suport electronic şi trebuie să 
permită utilizarea, în mod 
exclusiv, în scopul folosirii 
alocaţiei individuale de hrană. 

tuturor emitenţilor de 
tichete de masă, 
indiferent de forma lor 
de organizare, de a 
încheia contracte de 
servicii cu unităţile de 
alimentaţie publică, 
magazinele alimentare, 
cantinele-restaurant şi 
bufetele acceptante.  

 
 
 
9. După alineatul (4) al 
articolului 6 se introduce un 
nou alineat, alin. (41) cu 
următorul cuprins: 
(41) Tichetele de masă în format 
electronic pot fi utilizate în unităţi 
de alimentaţie publică, cantine-
restaurant, bufete, care au 
încheiat contracte de prestare a 
serviciilor de plată electronică cu 
unităţile emitente de tichete de 
masă în format electronic. 
 
 
10. După alineatul (5) al 
articolului 6 se introduce un 
nou alineat, alin. (51) cu 
următorul cuprins: 
(51) Debitarea sumelor 
corespunzătoare produselor 
alimentare solicitate de salariat în 
cazul tichetelor de masă în format 
electronic se realizează la valoarea 
respectivelor produse alimentare.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) În cazul în care suma 
corespunzătoare produselor 
alimentare solicitate de salariat 
este mai mică decât valoarea 
nominală a tichetelor de masă pe 
suport de hârtie, utilizarea 
acestora este considerată 
integrală. Se interzice acordarea 
unui rest de bani la tichetul de 
masă pe suport de hârtie. 
 
(6) Debitarea sumelor 
corespunzătoare produselor 
alimentare solicitate de salariat, în 
cazul tichetelor de masă pe 
suport electronic, se realizează la 
valoarea respectivelor produse 
alimentare.” 
 
Autori: membrii comisiei 
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11.   
11. Alineatele (3) şi (4) ale 
articolului 7 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

Art.7, alin.(2), (3) şi (4) 
 
 
(2) Unităţile emitente au obligaţia 
de a transmite angajaţilor lista 
unităţilor de alimentaţie publică 
corespunzatore reţelei utilizate, la 
care salariaţii pot folosi tichete de 
masă. La stabilirea acestor unităţi  
vor fi avute în vedere calitatea 
serviciilor şi un nivel cât mai redus 
al preţurilor prin practicarea unor 
adaosuri comerciale minime.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
(3) Decontarea tichetelor de masă 
între unităţile de alimentaţie 
publică şi unităţile emitente ale 
tichetelor de masă se face numai 
prin intermediul unităţilor bancare. 
Acelaşi regim de decontare se va 
aplica şi în cazul relaţiei dintre 
angajator şi unitatea emitentă.
 
 
 
(4) Sumele derulate prin 
operaţiunile cu tichetele de masă 
de către unităţile emitente ale 
acestora nu pot fi utilizate prentru 
reinvestirea în alte scopuri.

 
 
 
„(3) Decontarea tichetelor de 
masă pe suport din hârtie între 
unităţile de alimentaţie publică şi 
unităţile emitente ale tichetelor de 
masă pe suport din hârtie se face 
numai prin intermediul unităţilor 
bancare. Acelaşi regim de 
decontare se va aplica şi în cazul 
relaţiei dintre angajator şi unitatea 
emitentă de tichete de masă pe 
suport din hârtie. 
(4) Sumele derulate prin 
operaţiunile cu tichetele de masă 
pe suport din hârtie de către 
unităţile emitente ale acestora nu 
pot fi utilizate pentru reinvestirea 

 
6. La articolul 7, alineatele (2) 
şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
“(2) Unităţile emitente au 
obligaţia de a transmite 
angajatorilor lista unităţilor de 
alimentaţie publică, magazine 
alimentare, cantine-
restaurant, bufete, 
corespunzatore reţelei utilizate, la 
care salariaţii pot folosi tichete de 
masă. La stabilirea acestor unităţi  
vor fi avute în vedere calitatea 
serviciilor şi un nivel cât mai redus 
al preţurilor prin practicarea unor 
adaosuri comerciale minime.” 
 
Alin.(3) se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Sumele derulate prin 
operaţiunile cu tichetele de masă 
pe suport de hârtie şi/sau pe 
suport electronic de către 
unităţile emitente de tichete de 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu 
amendamentele 
anterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune menţinerea 
textului alin.(3) din 
lege, întrucât este 
acoperitor. 
 
 
 
 
Sistemul tichetelor de 
masă, indiferent de 
forma în care acestea 
sunt emise, trebuie să 
respecte aceleaşi 
principii de funcţionare 
şi reguli de 
implementare, 
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 în alte scopuri. masă pe suport de hârtie 
şi/sau pe suport electronic nu 
pot fi utilizate pentru reinvestirea 
în alte scopuri.” 

indiferent de 
instrumentele utilizate 
pentru implementarea 
lui sau de suportul pe 
care sunt emise 
tichetele de masă.  

 

 
Autori: membrii comisiei 
  

12.   
12. După alineatul (3) al 
articolului 7 se introduce un 
nou alineat, alin. (31) cu 
următorul cuprins: 
(31) Decontarea tichetelor de 
masă în format electronic se face 
în conformitate cu formalităţile 
convenite între angajator, 
salariaţi, unitatea emitentă a 
tichetelor de masă în formă 
electronică şi unităţile de 
alimentaţie publică, prin 
intermediul instituţiilor de credit.” 
 

 
Se elimină. 
 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Decontarea tichetelor de 
masă, atât pe suport de 
hârtie cât şi pe suport 
electronic, este 
reglementată la alin.(3). 

13.   
13. După alineatul (4) al 
articolului 7 se introduce un 
nou alineat, alin.(41) cu 
următorul cuprins: 
„(41) Sumele derulate prin 
operaţiunile cu tichetele de masă 
în format electronic pot fi utilizate 
de către instituţiile de credit 
autorizate, unităţi emitente de 
tichete de masă în format 
electronic, în conformitate cu 

 
Se elimină. 
 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 
 
 
 
 

 
Unul dintre principiile 
fundamentale ale 
sistemului de tichete de 
masă este acela că banii 
folosiţi în operaţiuni nu 
vor fi reinvestiţi în alte 
scopuri, evitând riscul 
de întârziere a plăţilor în 
magazine sau de 
pierdere a banilor în 
investiţii neinspirate.  
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cerinţele prudenţiale aplicabile 
respectivelor instituţii de credit aşa 
cum sunt prevăzute de Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.227/2007. 

Această regulă 
prudenţială este 
esenţială pentru buna 
funcţionare a sistemului 
şi trebuie să fie 
respectată de emitenţii 
autorizaţi din sistem, 
indiferent de suportul 
emiterii tichetelor. 
 

14.  
 
 
Art.9. - Salariatul are obligaţia să 
restituie angajatorului, la finele 
fiecărei luni, precum şi la încetarea 
contractului individual de muncă, 
tichetele de masă neutilizate.
 

 
14. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Salariatul are obligaţia să restituie 
angajatorului, la finele fiecarei 
luni, precum şi la încetarea 
contractului individual de muncă, 
tichetele de masă neutilizate, în 
cazul tichetelor de masă pe suport 
din hârtie, sau valoarea 
corespunzătoare tichetelor de 
masă neutilizate, în cazul 
tichetelor de masă emise pe 
suport electronic. 

 
7. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.9. - Salariatul are obligaţia să 
restituie angajatorului, la finele 
fiecarei luni, precum şi la încetarea 
contractului individual de muncă, 
tichetele de masă neutilizate, în 
cazul tichetelor de masă pe suport 
de hârtie, sau valoarea 
corespunzătoare tichetelor de 
masă neutilizate, în cazul 
tichetelor de masă pe suport 
electronic.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu 
amendamentele 
anterioare. 

15.  
Art.12. - Prevederile art. 10 şi 11 
se completează cu dispoziţiile Legii 
nr. 32/1968 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.

 
__ 

 
8. Articolul 12 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art.12. - Prevederile art. 10 şi 11 
se completează cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere că Legea 
nr.32/1968 este 
abrogată. 
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 juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 

16.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. - În termen de 60 de 
zile de la publicarea prezentei 
legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Ministerul 
Finanţelor Publice vor modifica 
în mod corespunzător Normele 
de aplicare a Legii 
nr.142/1998 privind tichetele 
de masă, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului 
nr.5/1999, cu modificările 
ulterioare. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Prevedere necesară, 
având în vedere 
modificările propuse 
prin prezentul raport. 
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