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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

-------------------------------------------------------------- 

 

 Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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             Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

din                                 2018 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.170 din 28 mai 

2018), de către un grup de deputaţi în Parlament, și comunică următoarele.   

 

Proiectul de lege examinat prevede modificarea și completarea Codului 

penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și a Codului 

contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, în 

vederea stabilirii contravențiilor pentru încălcarea legislației în parte ce ține de 

Legea nr.166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă și Hotărîrea  

Guvernului nr.227 din 12 martie 2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de operare cu tichetele de masă”.  

În scopul eliminării neconcordanțelor legislative se propune efectuarea 

următoarelor modificări în proiectul de lege.  

Art.I din proiectul de lege propunem a fi exclus, în contextul în care norma 

inserată în art.237 din Codul penal este aplicabilă, inclusiv în situaţia de utilizare 

şi fabricare a tichetelor de masă false. Astfel, componența de infracţiune 

prescrisă în art.237 din Codul penal se referă la orice alte instrumente de plată, 

care nu reprezintă semne băneşti sau titluri de valoare, dar care confirmă, 

stabilesc sau acordă drepturi. Astfel, conform art. 2 din Legea nr.166 din  

21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, tichet de masă pe suport de 

hîrtie reprezintă bon de valoare emis de către operator în condiţiile prezentei legi, 

acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în 

scopul procurării produselor alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie 

publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul, iar 

tichet de masă pe suport electronic este un card de plată prevăzut la art.5 pct.40
1
 

din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, emis de către operator în 

condiţiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit 

ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unităţile 

comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a 

serviciilor cu operatorul. 

 

La art. II pct.1 din proiectul de lege, referitor la introducerea art.272
1
, se 

vor efectua următoarele modificări.  

La alin.(1) considerăm că sancțiunea trebuie aplicată făptuitorului, adică 

persoanei fizice sau juridice care a comis contravenția, fără a indica în sancțiune 

cine poate comite contravenția, aceasta fiind funcția părții dispozitive a normei 

contravenționale. 
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Complementar, menţionăm că comercializarea tichetelor de masă poate fi 

efectuată nu doar de către salariatul indicat pe tichet, ci şi de către o altă persoană 

care a intrat licit sau ilicit în posesia acestor tichete. Prin urmare, norma trebuie 

să stabilească ca încălcare, faptul comercializării tichetelor de masă de către 

persoanele fizice fără a stabili statutul acestora (salariat).  

Astfel, la alin.(1) urmează a fi excluse cuvintele „salariați” și „indicate în 

tichetul de masă”. 

La alin.(4), atenţionăm că norma nu este clară şi previzibilă. Astfel, din 

conținutul componenței contravenţionale trebuie să rezulte în mod clar că 

răspunderea contravențională va surveni în cazul în care angajatorul va diminua 

salariile în legătură cu acordarea salariaţilor a tichetelor de masă. Totodată, 

autorul trebuie să asigure previzibilitatea normei, astfel încît să nu existe dubii în 

privința situațiile în care se consideră că diminuarea salariilor este în legătură 

directă cu acordarea tichetelor de masă. Or, diminuarea salariilor poate avea loc 

în situaţii de restructurare sau insolvabilitate a angajatorului sau în alte situaţii 

imprevizibile care nu au tangenţă cu dreptul angajatorului de a acorda salariaţilor 

tichete de masă. 

La alin.(5), menţionăm că norma nu are un conţinut cert, prin urmare 

aceasta urmează a fi revizuită cu evitarea unor expresii neclare cum ar fi 

„necorespunzător” la formularea componentelor contravenţiei. Astfel, se va 

indica expres regula sau norma care stabileşte modul de ţinere a evidenţei  

tichetelor, a cărei încălcare eventual va fi sancţionată. 

Astfel, la alin.(5) după cuvintele „de către angajator” se vor introduce 

cuvintele „conform legislației în vigoare”. 

Subliniem că livrarea tichetelor de masă face parte din activitatea de 

operare cu tichetele de masă de către operatori. Prin urmare, norma inserată la 

alin.(9) se regăseşte în conţinutul alin.(10). În acest context se propune 

excluderea alin.(9). 

Se menționează că în relațiile comerciale prestabilite dintre unitatea 

comercială/de alimentație publică și operator se vor întîlni situații în care 

operatorul îi va datora o sumă de bani unității comerciale/de alimentație publică 

pentru nerambursarea valorii tichetelor recepționate. Astfel, din cele menționate, 

la alin.(19), cuvîntul „operatorului” propunem a fi înlocuit prin cuvîntul „de către 

operator”.  

La art. II pct.1 din proiectul de lege, pentru considerente de tehnică 

legislativă și cerințe de calitate a actului normativ, se va utiliza formula „se 

completează cu art. 272 
1
 cu următorul cuprins:” .  

În tot conţinutul proiectului, se vor utiliza noţiunile „cuvîntul” sau 

„cuvintele” şi nu „sintagma”, iar în cazul în care cuvintele formează un text care 

conţin inclusiv cifre, se va utiliza „textul”.  

Totodată, se recomandă revizuirea pct.3 din proiect în contextul în care 

numerotarea alineatelor nu corespunde tehnicii legislative.  

Astfel, proiectul de lege se susține cu operarea modificărilor expuse.  
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