
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
          Nr.27/308 
          8 iunie 2006 
 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.142 din 9 iulie 1998 
pentru acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142 din 9 iulie 1998 pentru 
acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare trimisă cu 
adresa nr. Pl.x 318 din 18 aprilie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1409/12.10.2005 - favorabil) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.276/11.05.2006 - negativ) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/510/19.04.2006 - 

favorabil) 
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.3405/19.12.2005 - negativ). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 din Legea 
nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, în sensul includerii în categoria 
persoanelor care pot beneficia de tichete de masă şi a funcţionarilor publici din 
instituţiile administraţiei publice locale şi centrale. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele considerente: 
a) în categoria salariaţilor din sistemul bugetar se încadrează şi funcţionarii publici, 
astfel că propunerea nu introduce soluţii legislative şi ipoteze suplimentare, fapt ce 
contravine prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
b) nu sunt identificate surse financiare de acoperire a implicaţiilor bugetare 
suplimentare pe care le-ar genera adoptarea prezentei propuneri legislative. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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3. La dezbaterea propunerii legislative nu au participat invitaţi. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 

abţineri. 
 

5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 aprilie 
2006. 
 

6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 7 iunie 2006, Comisia propune respingerea 
iniţiativei legislative. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Adriana Emilia BREAZU 
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