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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative privind acordarea unor tichete de masă 

familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru 
de familie sub 500 lei 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, prin 
adresa nr. Plx 611 din 24 septembrie 2007, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a 
propunerii legislative privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure 
care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisiile au avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.440/02.04.2007) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.573/19.03.2007) 
• avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic (nr.26/1902/06 noiembrie 2007) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.894/20.04.2007). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea de tichete de masă, 
începând cu 1 noiembrie 2007, persoanelor singure şi familiilor care au venitul mediu lunar sub 
500 de lei, corespunzător numărului de zile din fiecare lună, iar contravaloarea acestor tichete să 
fie suportată de la bugetul de stat. 

 
Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din 

următoarele considerente: 
Măsura stabilită îmbracă forma de ajutor social, iar în prezent problema ajutoarelor 

sociale este reglementată prin Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia familiile şi persoanele singure, cetăţeni 
români, au dreptul la un venit minim garantat, ca formă de asistenţă socială, acordat lunar în 
condiţiile legii.  

De asemenea, potrivit Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social sunt prestate 
servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau 
medicale deosebite. 
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În prezent există şi funcţionează deja un sistem de acordare de tichete de masă pentru 
salariaţi, sistem a cărui formă de organizare şi funcţionare este reglementată prin Legea 
nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. 

Iniţierea unui act normativ cu acelaşi subiect contravine prevederilor art.15 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că în procesul de legiferare 
este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în două sau mai multe acte normative. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 

art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 
 d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  
 d-l Ion Gogoescu – şef serviciu, Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate.  
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 13 noiembrie 2007 au 

fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 18 membri, iar la şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci din data de 27 noiembrie 2007 au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 membri ai 
acesteia. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18.09.2007. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia 
României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun respingerea iniţiativei legislative cu 

majoritate de voturi (2 abţineri). 
 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

 Gheorghe Barbu     Aurel Gubandru 
 
 
 
 

SECRETAR,      SECRETAR, 
Kerekes Károly      Radu Cătălin Drăguş 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Sorina Steliana Szabo 
Expert Luminiţa Popescu 


