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    INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 

    COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT 

 

                              DECIZIA Nr. 5 

                           din 28 martie 2016 
 

    Dosar nr. 4.296/1/2015 

 

    Iulia Cristina Tarcea   - vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si 

                              Justitie - presedintele completului 

    Lavinia Curelea         - presedintele Sectiei I civile 

    Roxana Popa             - presedintele delegat al Sectiei a II-a civile 

    Ionel Barba             - presedintele Sectiei de contencios administrativ 

                              si fiscal 

    Carmen Georgeta Negrila - judecator la Sectia I civila 

    Eugenia Puscasiu        - judecator la Sectia I civila 

    Elena Floarea           - judecator la Sectia I civila 

    Nina Ecaterina Grigoras - judecator la Sectia I civila 

    Rodica Susanu           - judecator la Sectia I civila 

    Iulia Manuela Cirnu     - judecator la Sectia a II-a civila 

    Marian Buda             - judecator la Sectia a II-a civila 

    Minodora Condoiu        - judecator la Sectia a II-a civila 

    Carmen Tranica Teau     - judecator la Sectia a II-a civila 

    Monica Ruxandra Duta    - judecator la Sectia a II-a civila 

    Gabriela Elena Bogasiu  - judecator la Sectia de contencios administrativ 

                              si fiscal 

    Viorica Trestianu       - judecator la Sectia de contencios administrativ 

                              si fiscal 

    Iuliana Riciu           - judecator la Sectia de contencios administrativ 

                              si fiscal 

    Simona Camelia Marcu    - judecator la Sectia de contencios administrativ 

                              si fiscal 

    Liliana Visan           - judecator la Sectia de contencios administrativ 

                              si fiscal 

 

    Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formeaza obiectul Dosarului nr. 

4.296/1/2015 a fost constituit conform dispozitiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si 

ale art. 27^5 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei 

Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    Sedinta este prezidata de doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, vicepresedintele Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie. 



    La sedinta de judecata participa doamna Mihaela Lorena Mitroi, magistrat-asistent desemnat in 

conformitate cu dispozitiile art. 27^6 din Regulamentul privind organizarea si functionarea 

administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

    Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat in 

examinare sesizarile formulate de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind 

conflicte de munca si asigurari sociale in dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 si nr. 

1.295/87/2015, privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare 

a dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte 

drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul 

de a se stabili daca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa reprezinta un drept ori 

reprezinta o vocatie ce se poate realiza doar in conditiile in care angajatorul are prevazute in buget 

sume cu acest titlu. 

    Magistratul-asistent prezinta referatul cauzei, aratand ca la dosar a fost depus raportul intocmit de 

judecatorii-raportori, care a fost comunicat partilor, in conformitate cu dispozitiile art. 520 alin. (10) 

din Codul de procedura civila, fiind formulat un punct de vedere privind chestiunea de drept supusa 

judecatii de catre apelantul-reclamant Sindicatul "TESA" din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Alexandria, parte in Dosarul nr. 1.186/87/2015 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru 

cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale. 

    Doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, presedintele completului de judecata, constata ca nu exista 

chestiuni prealabile sau exceptii, iar completul de judecata ramane in pronuntare asupra sesizarilor 

privind pronuntarea unei hotarari prealabile. 

 

    INALTA CURTE, 

deliberand asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizata, constata urmatoarele: 

 

    I. Titularul si obiectul sesizarilor 
    1. Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari 

sociale, prin Incheierea de sedinta din 9 noiembrie 2015, data in Dosarul nr. 1.186/87/2015, a dispus 

sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la 

modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in sensul de a se stabili daca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa 

reprezinta un drept ori reprezinta o vocatie ce se poate realiza doar in conditiile in care angajatorul are 

prevazute sume in buget cu acest titlu. 

    2. Cererea de pronuntare a hotararii prealabile a fost inregistrata pe rolul Inaltei Curti de Casatie si 

Justitie la data de 27 noiembrie 2015 cu nr. 4.296/1/2015. 

    3. La aceeasi data au fost inregistrate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si dosarele nr. 

4.297/1/2015 si nr. 4.298/1/2015, ce au fost conexate la primul dosar, respectiv nr. 4.296/1/2015, ce 

vizeaza sesizarile formulate de acelasi complet de judecata al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a 

pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, la aceeasi data, respectiv 9 noiembrie 

2015, in cauze similare privind diferiti membri de sindicat - dosarele nr. 1.079/87/2015 si nr. 

1.295/87/2015 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si 

asigurari sociale. 

 



    II. Expunerea succinta a celor trei procese in cadrul carora s-a invocat chestiunea de drept 

mentionata 
    4. Obiectul investirii instantei este acelasi in toate cele trei cauze, respectiv reclamantii-intimati, 

angajati, au solicitat obligarea angajatorului Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria la plata catre 

fiecare membru de sindicat a contravalorii tichetelor de masa aferente perioadelor 1 aprilie 2012 - 1 

octombrie 2014, 1 ianuarie 2015 - data pronuntarii hotararii, si in continuare, atat timp cat reclamantii 

isi pastreaza calitatea de salariati ai paratului. 

    5. Au aratat reclamantii ca tichetele de masa aferente lunilor noiembrie si decembrie 2014 au fost 

acordate, insa pentru restul perioadelor mentionate in petit angajatorul a refuzat sa acorde tichete de 

masa, invocand faptul ca institutia publica are datorii la bugetul de stat. Au sustinut ca au un drept la 

acordarea tichetelor de masa, si nu o vocatie, iar prin neacordarea tichetelor de masa s-a produs un 

prejudiciu egal cu valoarea in bani a acestora. 

    6. Cererile au fost intemeiate pe dispozitiile art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea 

tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 23 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 93 alin. (3) din Contractul colectiv de munca la nivel de 

unitate, valabil in perioada 2012 - 2015, art. 1.530 si urmatoarele din Codul civil. 

    7. Paratul-apelant, angajator, a aratat ca tichetele de masa pot fi acordate doar in limita sumelor 

prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, iar tichetele nu au 

fost acordate intrucat, desi unitatea sanitara a prevazut sumele aferente in bugetul de venituri si 

cheltuieli, a avut alte prioritati, respectiv achitarea arieratelor, ceea ce a determinat acordarea tichetelor 

doar in lunile noiembrie si decembrie 2014. 

    8. In Dosarul nr. 1.186/87/2015, prin Sentinta nr. 637 din 17 iunie 2015, Tribunalul Teleorman - 

Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ si fiscal a admis in parte 

actiunea formulata de reclamantul Sindicatul "TESA" din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Alexandria si a obligat paratul Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria sa plateasca fiecaruia dintre 

reclamantii membri de sindicat S.M. si S.S. contravaloarea tichetelor de masa aferente perioadei 1 

aprilie 2012 - 1 octombrie 2014 si 1 ianuarie 2015 pana la pronuntarea hotararii, proportional cu 

perioada de timp lucrata de fiecare dintre reclamanti, fiind respins ca nefondat capatul de cerere 

privind plata contravalorii tichetelor de masa si in continuare. 

    9. In Dosarul nr. 1.079/87/2015, prin Sentinta nr. 646 din 18 iunie 2015, Tribunalul Teleorman - 

Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ si fiscal a admis in parte 

actiunea formulata de reclamantul Sindicatul "SANITAS" din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Alexandria si a obligat paratul Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria sa plateasca fiecaruia dintre 

reclamantii membri de sindicat P.M. si S.F. contravaloarea tichetelor de masa aferente perioadei 22 

aprilie 2012 - 1 octombrie 2014 si 1 ianuarie 2015 pana la pronuntarea hotararii si in continuare, cat 

timp reclamantii au calitatea de salariati ai paratului si cadrul legal ramane neschimbat, proportional cu 

perioada de timp lucrata de fiecare dintre reclamanti, fiind respinse pretentiile aferente perioadei 1 

aprilie 2012 - 22 aprilie 2012, deoarece s-a constatat prescris dreptul material la actiune. 

    10. In Dosarul nr. 1.295/87/2015, prin Sentinta nr. 681 din 23 iunie 2015, Tribunalul Teleorman - 

Sectia conflicte de munca, asigurari sociale si contencios administrativ si fiscal a admis in parte 

actiunea formulata de reclamantul Sindicatul "SANITAS" din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Alexandria si a obligat paratul Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria sa plateasca fiecaruia dintre 

reclamantii membri de sindicat A.G. si B.V. contravaloarea tichetelor de masa aferente perioadei 1 

aprilie 2012 - 1 octombrie 2014 si 1 ianuarie 2015 pana la pronuntarea hotararii, proportional cu 

perioada de timp lucrata de fiecare dintre reclamanti, fiind respinse, ca nefondate, capetele de cerere 

privind actualizarea contravalorii tichetelor de masa cu dobanda legala si plata in continuare. 



    11. In considerentele acestor hotarari, instantele au retinut, in esenta, ca dispozitiile speciale ale art. 

23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, spre deosebire de dreptul comun 

aplicabil celorlalti salariati - Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu 

beneficiaza de texte speciale, prevad obligatia de acordare a tichetelor de masa, nu posibilitatea 

acordarii acestora. Existenta prioritatilor mentionate de parat nu poate avea ca efect neplata drepturilor 

catre salariati, intrucat aceasta interpretare se situeaza in afara prevederilor legale, de vreme ce dreptul 

salariatilor de a primi tichete de masa are o tripla legitimare juridica: art. 1 din Legea nr. 142/1998, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile 

ulterioare, art. 93 alin. (3) din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate, valabil in perioada 

2012 - 2015. 

    12. Investita cu solutionarea apelurilor declarate de parti in cele trei cauze, Curtea de Apel Bucuresti 

- Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Inalta Curte de 

Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile. 

 

    III. Motivele de admisibilitate retinute de titularul sesizarilor 
    13. Prin prisma dispozitiilor art. 519 din Codul de procedura civila, Curtea de Apel Bucuresti - 

Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale a constatat indeplinirea 

cumulativa a conditiilor de admisibilitate. 

    14. Cu referire la existenta unei cauze aflate in curs de judecata, in ultima instanta, s-a aratat ca, in 

speta, este vorba de un litigiu de munca, solutionat in prima instanta de tribunal, impotriva sentintei 

pronuntate fiind exercitata calea de atac a apelului, cauza nefiind susceptibila de recurs. 

    15. In ceea ce priveste existenta unei chestiuni de drept de a carei lamurire depinde solutionarea pe 

fond a cauzei, s-a retinut ca, in speta, este vorba de interpretarea dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare. In conditiile in care s-ar stabili ca aceasta dispozitie legala 

reglementeaza un drept la acordarea tichetelor de masa, si nu o vocatie, s-ar aplica cu prioritate fata de 

dispozitiile contractului colectiv de munca si ale Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

    16. Instanta de trimitere a mai aratat ca problema de drept care face obiectul sesizarii este noua si 

asupra acesteia Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a statuat si nici nu face obiectul unui recurs in 

interesul legii in curs de solutionare. Mecanismul pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea 

unei chestiuni de drept raspunde intentiei legiuitorului de a preveni practica neunitara a instantelor de 

judecata in materie. 

    17. Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari 

sociale a apreciat ca nu exista un numar semnificativ de hotarari judecatoresti care sa fi solutionat 

diferit, in mod constant, aceasta chestiune, intrucat, din verificarile efectuate, nu s-a putut identifica o 

practica judiciara conturata si constanta, astfel incat mecanismul cu functie de preventie al hotararii 

prealabile este incident. 

    18. Neexistand o jurisprudenta semnificativa in materia respectiva si constatand diferente de opinie 

in interpretarea ce trebuie data normelor de drept in cauza, s-a apreciat indeplinita aceasta conditie de 

admisibilitate. Litigiile in care este incident textul ce urmeaza a fi interpretat (art. 23 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare) sunt determinate de exceptia instituita prin actele normative in 

vigoare in perioada 2012 - 2014 care au exceptat institutiile finantate integral din venituri proprii de la 



obligatia de a nu acorda tichete de masa si de faptul ca, desi in bugete sunt prevazute sume pentru 

acordarea tichetelor de masa, nu exista, intotdeauna, resurse financiare pentru acordarea tichetelor. 

 

    IV. Punctul de vedere al partilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept 
    19. Potrivit incheierilor de sesizare, partile nu au fost prezente la termenul de judecata la care Curtea 

de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat 

Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile si, ca atare, nu au 

formulat puncte de vedere asupra chestiunii de drept. 

    20. Dupa comunicarea raportului, potrivit dispozitiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedura 

civila, a fost formulat punct de vedere de catre Sindicatul "TESA" din cadrul Spitalului Judetean de 

Urgenta Alexandria, care are calitatea de apelant-reclamant in Dosarul nr. 1.186/87/2015 al Curtii de 

Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale. Acesta a 

apreciat ca nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a sesizarii, astfel cum sunt reglementate de 

art. 519 din Codul de procedura civila, intrucat chestiunea de drept a carei lamurire se cere nu este 

noua si nu prezinta o asemenea dificultate incat sa reclame interventia instantei supreme, problema de 

drept primind o dezlegare din partea instantelor de judecata. Referitor la fondul sesizarilor, partea a 

apreciat ca acordarea tichetelor de masa reprezinta un drept al personalului contractual din unitatile 

sanitare publice finantate din venituri proprii, realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, 

drept instituit de art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

    V. Punctul de vedere al titularului sesizarilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept 
    21. Prin incheierile de sesizare in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile, completul de judecata 

al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale 

a aratat ca art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, consacra un drept la 

acordarea tichetelor de masa, fara a prevedea o conditie reprezentata de existenta resurselor financiare 

pentru acordarea acestor drepturi. 

    22. S-a apreciat ca trebuie stabilit daca aceasta conditie poate fi dedusa pe cale de interpretare, 

respectiv daca dispozitiile art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie 

completate cu dispozitiile Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    23. Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari 

sociale a considerat ca scopul art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a fost 

acela de a stabili un numar maxim al tichetelor de masa - 20, in conditiile in care tichetele urmau a se 

acorda conform Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ci acela de a stabili alt 

regim juridic pentru acordarea tichetelor de masa decat cel reglementat de aceasta lege. 

    24. Astfel, interpretand sistematic dispozitiile art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si cele ale art. 41^1 din acelasi act normativ, s-a apreciat ca legiuitorul a 

realizat o distinctie intre personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii 

realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate si personalul contractual din unitatile si 

subunitatile sanitare care se finanteaza de la bugetul de stat. 

    25. In timp ce personalul contractual din unitatile si subunitatile sanitare care se finanteaza de la 

bugetul de stat beneficiaza de tichete de masa in conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in privinta personalului incadrat in unitatile sanitare publice 



finantate din venituri proprii nu se face trimitere la dispozitiile Legii nr. 142/1998, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

    26. Instanta de trimitere a considerat ca diferentele privind regimul de finantare determina si 

diferenta de reglementare a dreptului la acordarea tichetelor de masa. Interpretarea istorico-teleologica 

determina concluzia ca dreptului reglementat de art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, nu ii sunt aplicabile conditiile rezultate din Legea nr. 142/1998, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

    27. Astfel, in conditiile in care exista un cadru legal pentru acordarea tichetelor de masa - Legea nr. 

142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, legiuitorul a consacrat acest drept, pentru 

personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de 

asigurari sociale de sanatate, printr-un act normativ special - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art. 23. 

    28. De asemenea, desi lipsa resurselor financiare a determinat aparitia unor acte normative care au 

reglementat neacordarea tichetelor de masa, in cazul institutiilor finantate integral din venituri proprii 

nu a existat interdictia de acordare a tichetelor de masa. 

    29. Din evolutia actelor normative rezulta intentia legiuitorului de a reglementa, in mod special, 

dreptul personalului incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii, distinct de 

reglementarea cuprinsa in Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    30. Completarea dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele 

ale Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care conditioneaza exercitarea 

dreptului de existenta resurselor financiare este inlaturata, in opinia instantei de trimitere, de modul in 

care a fost reglementat dreptul in speta, in sensul ca legiuitorul nu a facut trimitere la dispozitiile Legii 

nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, desi, in acelasi act normativ, atunci cand a 

considerat ca trebuie aplicate, a trimis la prevederile Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

    31. S-a mentionat ca, in conditiile in care acelasi drept este reglementat de contractul colectiv de 

munca, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 142/1998, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care se constata ca art. 23 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, este o lex specialis care reglementeaza un drept nesupus unei 

conditii, se aplica cu prioritate art. 23 (fata de prevederile art. 132 din Legea dialogului social nr. 

62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de principiul specialia generalibus 

derogant). 

 

    VI. Jurisprudenta instantelor nationale in materie 
    32. O prima opinie conturata prin solutiile pronuntate de instantele judecatoresti a fost in sensul ca 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta o norma speciala de stricta si imediata 

aplicare. Cum legea nu distinge si nu impune nicio conditionare, vocatia din norma generala, aplicabila 

tuturor salariatilor, bugetari sau nu, se transforma intr-un drept pentru salariat, corelativ unei obligatii 

pentru angajator, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel ca recunoasterea 

acestui drept nu incalca dispozitiile obligatorii de interpretare ale Deciziei nr. 14 din 18 februarie 2008 



pronuntata in recurs in interesul legii de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite. Clauza din 

contractul colectiv de munca nu este sub conditie suspensiva, cum ar fi starea financiara a 

angajatorului, cata vreme acordarea dreptului nu e conditionata expres de existenta resurselor bugetare. 

Daca ar fi dorit doar sa includa aceasta categorie de salariati intre destinatarii normei generale, atunci 

legiuitorul nu instituia obligatia de plata a maximum 20 de tichete de masa, ci ar fi extins dispozitiile 

legale si pentru aceasta categorie de salariati. 

    33. O a doua opinie este cea in care cele doua texte se coroboreaza si nu se exclud, acordarea 

tichetelor fiind o vocatie care se realizeaza in conditiile in care angajatorul are alocate fonduri in acest 

sens. 

    34. Potrivit datelor comunicate de instantele nationale, la nivelul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a 

VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale exista 21 de dosare suspendate in 

temeiul art. 520 alin. (4) din Codul de procedura civila, pana la solutionarea prezentei sesizari. 

    35. Prin Adresa nr. 3.144/C/5.459/III-5/2015 din 28 decembrie 2015 Ministerul Public - Parchetul 

de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat ca, la nivelul Sectiei judiciare - Serviciul 

judiciar civil, nu s-a verificat si nu se verifica, in prezent, practica judiciara, in vederea promovarii 

unui eventual recurs in interesul legii in aceasta problema de drept. 

 

    VII. Raportul asupra chestiunii de drept 
    36. Prin raportul intocmit in cauza, in conformitate cu dispozitiile art. 520 alin. (8) din Codul de 

procedura civila, s-a apreciat ca nu sunt indeplinite cumulativ conditiile de admisibilitate pentru 

pronuntarea unei hotarari prealabile, potrivit dispozitiilor art. 519 din Codul de procedura civila. 

    37. Asupra rezolvarii de principiu a chestiunii de drept sesizate, pentru ipoteza in care completul 

desemnat in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile ar ajunge la concluzia intrunirii conditiilor de 

admisibilitate, opinia judecatorilor-raportori a fost in sensul ca, in interpretarea si aplicarea 

dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alocatia individuala de 

hrana sub forma tichetelor de masa nu reprezinta un drept, ci o vocatie ce se poate realiza doar in 

conditiile in care angajatorul are prevazute in buget sume cu acest titlu. 

 

    VIII. Inalta Curte de Casatie si Justitie 
    38. Examinand sesizarile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile, raportul intocmit de 

judecatorii-raportori, punctul de vedere formulat de catre una din parti si chestiunea de drept ce se 

solicita a fi dezlegata, constata urmatoarele: 

    39. Prin dispozitiile art. 519 din Codul de procedura civila, legiuitorul a instituit o serie de conditii 

de admisibilitate pentru declansarea procedurii de sesizare in vederea pronuntarii unei hotarari 

prealabile, conditii care trebuie sa fie intrunite in mod cumulativ. 

    40. Procedand, in prealabil, la o analiza asupra admisibilitatii sesizarii, se constata ca sunt 

indeplinite cerintele legale. 

    41. Cele trei procese se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind 

conflicte de munca si asigurari sociale, in faza de judecata a apelului. Avand in vedere ca hotararile 

care fac obiectul controlului judiciar in apel sunt pronuntate in litigii de munca, fata de dispozitiile art. 

483 alin. (2) din Codul de procedura civila, raportat la art. XVIII din Legea nr. 2/2013 privind unele 

masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a 

Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare, coroborate cu art. 634 

alin. (1) pct. 4 din Codul de procedura civila, hotararile care vor fi pronuntate in apel vor fi definitive. 

Prin urmare, titularul sesizarilor solutioneaza cauzele in ultima instanta. 



    42. Cat priveste conditia de admisibilitate privind ivirea unei chestiuni de drept de a carei lamurire 

depinde solutionarea pe fond a cauzei in curs de judecata, se constata ca sesizarile pun in discutie 

modalitatea de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in sensul de a se stabili daca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor 

de masa reprezinta un drept sau o vocatie ce se poate realiza doar in conditiile in care angajatorul are 

prevazute in buget sume cu acest titlu. Prin urmare, de lamurirea acestei chestiuni de drept depinde 

solutionarea pe fond a cauzelor, deoarece, in functie de modalitatea de rezolvare, se va da o dezlegare 

fondului raporturilor juridice deduse judecatii. 

    43. Este indeplinita si cerinta noutatii problemei de drept supuse interpretarii, impunandu-se 

urmatoarele precizari. 

    44. Caracterul de noutate nu tine neaparat de noutatea actului normativ vizat, ci ceea ce prezinta 

importanta sub acest aspect este existenta si dezvoltarea unei practici judiciare constante in materie. 

    45. Potrivit datelor comunicate de catre curtile de apel cu privire la chestiunea de drept ce face 

obiectul sesizarilor de fata, nu s-a cristalizat o jurisprudenta conturata si constanta, iar pe rolul 

instantelor judecatoresti se afla cauze similare ce au fost suspendate pana la solutionarea prezentelor 

sesizari, in temeiul art. 520 alin. (4) din Codul de procedura civila, astfel incat mecanismul cu functie 

de preventie al hotararii prealabile poate fi declansat, fiind necesara lamurirea acestei chestiuni de 

drept. 

    46. Referitor la dezlegarile date anterior de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite in 

recursul in interesul legii solutionat prin Decizia nr. 14 din 18 februarie 2008, solutia instantei supreme 

a vizat interpretarea unitara a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile 

si completarile ulterioare, cu privire la alte categorii profesionale, iar nu cele din sistemul de sanatate 

publica. 

    47. Ca atare, se constata ca, asupra prezentei chestiuni, Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a statuat 

si nici nu exista un recurs in interesul legii cu un obiect similar, in curs de solutionare. Se mai retine ca 

litigiile privind conflictele de munca nu intra in sfera de competenta a instantei supreme, astfel ca nu 

exista o jurisprudenta a acestei instante in materie. 

    48. Dispozitia legala vizata de sesizarile privind pronuntarea unei hotarari prealabile este 

urmatoarea: 

    -  art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale 

personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia: 

    "Art. 23. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, personalul incadrat 

in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de 

sanatate beneficiaza lunar de maximum 20 de tichete de masa." 

    49. Regimul general de acordare a tichetelor de masa este reglementat prin Legea nr. 142/1998 

privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, care, prin art. 1 alin. 

(1) si (2), prevede urmatoarele: 

    "Art. 1. - (1) Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, 

precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza 

personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot 

primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa. Tichetele de masa sunt 

emise fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocatiei individuale de 

hrana reglementate de prezenta lege si sunt suportate integral pe costuri de angajator. 



    (2) Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor 

locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, 

potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori." 

    50. Din modalitatea de formulare a normei de la art. 1 alin. (1) citate mai sus, rezulta ca aceasta 

dispozitie legala are un caracter dispozitiv, acordarea acestui beneficiu pentru angajati fiind lasata la 

latitudinea angajatorului. 

    51. In cuprinsul aceleiasi norme sunt enumerate limitativ categoriile de beneficiari ai acestor tichete 

de masa, printre care se numara si salariatii din sectorul bugetar. 

    52. Totodata, prin art. 1 alin. (2) din aceeasi lege se stabileste si modalitatea de finantare a acestor 

alocatii individuale de hrana, sub forma tichetelor de masa, in cazul in care angajatorul decide 

acordarea lor: pentru salariatii unitatilor din sectorul bugetar, in limita prevederilor bugetului de stat 

sau, dupa caz, ale bugetelor locale, iar pentru salariatii din cadrul celorlalte categorii de angajatori, in 

limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii. 

    53. Ulterior, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi 

ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost introduse 

dispozitii speciale cu privire la acordarea tichetelor de masa. 

    54. In primul rand, prin acest act normativ s-a facut distinctia intre personalul incadrat in unitatile 

sanitare publice finantate din venituri proprii, la care se refera art. 23 citat mai sus, si personalul 

contractual din unitatile si subunitatile sanitare, pentru care s-a prevazut la art. 41^1 ca: 

    "(1) Beneficiaza in continuare de tichete de masa in conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998 

privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile ulterioare, personalul contractual din unitatile si 

subunitatile sanitare care, incepand cu anul 2007, se finanteaza de la bugetul de stat, precum si medicii, 

farmacistii si medicii dentisti pe perioada anilor I - VII de rezidentiat. 

    (2) Categoriile de personal care beneficiaza de tichete de masa potrivit alin. (1) sunt: 

    a) personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele de planning familial din 

structura spitalelor; 

    b) medicii si personalul sanitar din unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, 

recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit 

legii; 

    c) personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitatile si compartimentele de 

primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta; 

    d) personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din dispensarele si cabinetele medicale 

de TBC, centrele si laboratoarele de sanatate mintala, boli infectioase din structura spitalelor, definite 

ca activitati de interes deosebit in realizarea obiectivelor strategiei de sanatate publica. 

    (3) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sanatatii Publice. 

    (4) Se abiliteaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in structura 

bugetului Ministerului Sanatatii Publice." 

    55. Analizand comparativ si sistematic cele doua texte de lege, se constata ca dispozitia de la art. 23 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, este o norma imperativa si, in acelasi timp, 

reprezinta o norma speciala in raport cu prevederile Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu o existenta de sine statatoare, independent de dreptul comun in materie, fiind aplicabila 

cu privire la personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii. 

    56. Pe de alta parte, art. 41^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste, 



in contextul acestui act normativ special, ca pentru categoria personalului contractual din unitatile si 

subunitatile sanitare - care beneficiaza in continuare de tichete de masa - acestea se acorda in 

conformitate cu dispozitiile Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, legea-cadru 

care reprezinta dreptul comun. Prin urmare, in acest caz, tichetele de masa se acorda de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, conform alin. (3) al art. 41^1 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, daca sunt alocate sume suficiente de natura a acoperi aceste 

cheltuieli bugetare, in limitele carora angajatorul se poate obliga la acordarea tichetelor de masa acestei 

categorii de personal. 

    57. Acest regim juridic diferit rezulta si din imprejurarea ca, in timp ce personalul contractual din 

unitatile si subunitatile sanitare a intrat sub restrictiile impuse prin reglementari succesive [art. 12 din 

Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, art. 15 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, 

precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 283/2011, cu modificarile ulterioare, art. 9 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, 

prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata prin 

Legea nr. 36/2014, art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul 

cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare], potrivit carora tichetele de masa nu s-

au acordat in anii 2011, 2012, 2013, 2015 - ceea ce corespunde unei interdictii de utilizare cu aceasta 

afectatiune a sumelor alocate de la bugetul de stat unitatilor si subunitatilor sanitare ori interdictia unor 

astfel de cheltuieli din bugetul alocat -, personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din 

venituri proprii nu a intrat sub incidenta acestei restrictii, fiind exceptat in mod expres de lege. 

    58. De asemenea, faptul ca mare parte din prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, au fost abrogate in timp, iar dispozitiile art. 23 si cele ale art. 41^1 din acest act 

normativ au fost mentinute, arata intentia legiuitorului de a reglementa in mod distinct situatia 

personalului incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii, fara a se face trimitere 

la Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    59. De altfel, cu ocazia examinarii exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41^1 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Curtea Constitutionala a retinut, prin Decizia nr. 

1.240 din 6 octombrie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 832 din 3 

decembrie 2009, ca "acordarea dreptului la tichete de masa unor categorii de personal cu excluderea 

altora este intemeiata pe criteriile obiectiv diferite avute in vedere de legiuitor si nu este de natura sa 

infranga principiul egalitatii in drepturi a cetatenilor, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie". 

    60. In cauzele in care au fost formulate prezentele sesizari, situatia de fapt vizeaza un spital public, 

care este o institutie publica finantata integral din venituri proprii, asa cum se stipuleaza in mod expres 

in art. 190 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare: "Spitalele publice sunt institutii publice finantate integral din 

venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor 

publice provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de 

contract, precum si din alte surse, conform legii". 

    61. Totodata, art. 191 alin. (1) din aceeasi lege prevede urmatoarele: "Contractul de furnizare de 

servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurari de sanatate se negociaza de catre manager cu 



conducerea casei de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru privind conditiile 

acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate". 

    62. Ca atare, cheltuielile efectuate de spitalele publice cu acordarea tichetelor de masa personalului 

incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii nu reprezinta cheltuieli de la bugetul 

de stat, ci din veniturile proprii ale spitalului, chiar daca sursa principala a acestor venituri este 

contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurari sociale de sanatate, 

ceea ce justifica si diferenta de regim juridic in privinta tichetelor de masa fata de categoria 

personalului contractual, finantat de la bugetul de stat. 

    63. Aceasta concluzie nu incalca nici dezlegarile date anterior de Inalta Curte de Casatie si Justitie - 

Sectiile Unite in recursul in interesul legii solutionat prin Decizia nr. 14 din 18 februarie 2008, care a 

privit interpretarea unitara a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile 

si completarile ulterioare, referitor la acordarea acestor beneficii judecatorilor, procurorilor, 

personalului auxiliar de specialitate, functionarilor publici, precum si personalului contractual din 

cadrul instantelor si parchetelor, prin urmare alte categorii profesionale, iar nu cele din sistemul de 

sanatate publica. 

    64. In consecinta, dispozitiile art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie 

interpretate in sensul ca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa pentru personalul 

incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari 

sociale de sanatate reprezinta un drept, iar nu o vocatie. 

 

    Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 521, cu referire la art. 519 din Codul de procedura 

civila, 

 

    INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 

    In numele legii 

    DECIDE: 

 

    Admite sesizarile formulate de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind 

conflicte de munca si asigurari sociale in dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 si nr. 

1.295/87/2015 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca: 

    In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul 

sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile 

ulterioare, alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa pentru personalul incadrat in 

unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de 

sanatate reprezinta un drept, iar nu o vocatie. 

    Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila. 

    Pronuntata in sedinta publica, astazi 28 martie 2016. 

 

                              VICEPRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE 

                              IULIA CRISTINA TARCEA 
 

                              Magistrat-asistent, 

                              Mihaela Lorena Mitroi 
 

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


