CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
________________ Autoritate de stat autonomă________________
HOTĂRÂREA NR.
Din 17.12.2007
Dosar nr: 107/2007
Petiţia nr: 2252/13.03.2007
Petent: C
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Obiect: Sentinţele neunitare date de diferitele instanţe de judecată cu privire la
acordarea tichetelor de masă.
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
I. 1. Numele şi domiciliul petentului
1. C
A
- E
, B
M
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I. 2. Denumire şi sediu reclamat
1. Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Bucureşti, Bd. Libertăţii, nr. 12-14, sector 5

II. Citarea părţilor
Procedura de citare a fost îndeplinită la data de 19.06.2007, la sediul
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, potrivit prevederilor art. 20 alin.
4 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de
discriminare, republicată. Părţile au fost absente la audiere, procedura de citare a
fost legal îndeplinită.
III. Obiectul sesizării şi susţinerile părţilor
Petenţii, prin sesizarea nr. 2252/13.03.2007, arată CNCD că în data de
06.06.2006 au depus acţiune civilă la Tribunalul Bucureşti în contradictoriu cu pârâţii
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Ministerul Finanţelor Publice prin care solicitau instanţei să dispună obligarea în
solidar a pârâţilor la plata sumelor de bani reprezentând contravaloarea tichetelor de
masă prevăzute de Legea nr. 142/1998. Petenţii şi-au motivat acţiunea pe art. 1 din
Legea nr. 142/1998, pe art. 1 şi 2 din Legea nr. 193/2006, pe art. 41 alin. 2 din
Consituţia României şi pe art. 6 alin. 1 din Codul Muncii. Petenţii menţionează că fac
parte din categoria de salariaţi funcţionând în cadrul unei instituţii finanţate de la
bugetul de stat şi au dreptul să primească o alocaţie individuală de hrană sub forma
unor tichete de masă cu atât mai mult cu cât există salariaţi în diferite domenii din
cadrul sectorelor bugetare care beneficiază de tichete de masă şi tichete cadou
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(medici, profesori, funcţionari publici), domenii care sunt finanţate, ca şi
Public, de la bugetul de stat.
Prin sentinţa civilă nr. 3395/29.06.2006, Tribunalul Bucureşti se pronunţă în sensul
respingerii cererii formulate de petenţi, motivând că tichetele de masă se pot acorda
salariaţilor condiţionat, numai în măsura în care prevederile bugetului de stat permit
acest lucru, şi îşi bazează motivaţia pe legile de buget de stat pe anii 2004, 2005 şi
2006.
Petenţii consideră că hotărârea pronunţată de instanţă le restânge dreptul la
protecţie socială întrucât angajatorii, indiferent că sunt prevăzute sau nu sumele cu
această destinaţie în cadrul bugetului anual, au oligaţia să solicite alocarea şi virarea
fondurilor necesare în acest scop. Prevederea acordării tichetelor de masă în funcţie
de voinţa angajatorului, respectiv includerea sumelor alocate în acest scop este
disproporţionat întrucât este lăsată la aprecierea angajatorului, care, fie niciodată nu
va aloca sumele respective în favoarea salariaţilor, fie va aloca după preferinţă,
numai anumitor categorii salariale din sectorul bugetar, creându-se astfel o situaţie
discriminatorie între salariaţii din diferite domenii din cadrul sectorului bugetar. Mai
mult decât atât, există instanţe în ţară unde acţiuni vizând acordarea acestor drepturi
către personalul auxiliar de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistemul
judiciar au fost admise. Recunoaşterea neunitară a acestor drepturi pentru aceeaşi
categorie salarială reprezintă în realitate o discrimnare din punct de vedere al
executării dreptului la protecţie socială între salariaţii din sectorul bugetar.
Colegiul Director a solicitat petenţilor, prin adresa nr. 3647/13.04.2007, un
punct de vedere faţă de precizarea că, Colegiul Director al CNCD nu are competenţa
de a se pronunţa cu privire la soluţiile date de diferite instanţe de judecată. Petenţii
nu au răspuns solicitării Colegiului Director.
Prin adresa nr. 5885/05.06.2007 Colegiul Director a citat Ministerul Public Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la sediul CNCD, solicitând şi
transmiterea unui punct de vedere referitor la obiectul petiţiei.
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a
răspuns solicitării Colegiului Director prin adresa nr. 6436/20.06.2007 comunicând
următoarele:
■ Susţinerile reclamanţilor în sensul că sunt discriminaţi de către conducera
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
de către instanţele de judecată, sunt vădit eronate.
■ Procurorul General al Ministerul Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie nu se poate pronunţa cu privire la modalitatea în care
instanţele de judecată au soluţionat cererile având ca obiect acordarea
tichetelor de masă, acestea putând fi cenzurate prin căile de atac prevăzute
de Codul de procedură civilă. Astfel, solicitării reclamanţilor privind acordarea
tichetelor de masă nu i se poate da curs de către Procurorul Generai
deoarece, altfel, ar nesocoti dispoziţiile Legii nr. 142/1998 care limitează
acordarea acestui drept prin bugetul de stat anual. Pe cale de consecinaţă, în
lipsa unor dispoziţii exprese conţinute în Legea bugetului de stat, Procurorul
General nu poate proceda la acordarea acestor drepturi salariale.
■ Reclamanţii, în calitate de personal auxiliar de specialitate, au solicitat
acordarea tichetelor de masă ignorând dispoziţiile legale speciale care
reglementează acest drept. în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din
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Legea nr. 142/1998, „salariaţii din cadrul sociatăţilor comerciale, r e ^ lo ^
autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţiilor cooperatist''
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, suportată integralpe costuri de angajator”. în aceste
condiţii este evident faptul că acordarea tichetelor de masă se poate face
numai către persoanele angajate prin încheierea unui contract individual de
muncă, ceea ce face imposibilă plata unor astfel de alocaţii individuale de
hrană către reclamanţi, având în vedere calitatea acestora de personal auxiliar
de specialitate, fiind în mod clar exclusă încheierea unui contract de muncă
între unitatea angajatoare şi reclamanţii personal auxiliar de specialitate. Din
dispoziţiile legale anterior menţionate reiese cu certitudine că Ministerul Public
poate acorda tichete de masă doar personalului contractual, respectiv şoferi,
personal de întreţinere, muncitori etc, nu şi personalului auxiliar de
specialitate, magistraţilor sau funcţionarilor publici, aşa cum în mod eronat
afirmă reclamaţii în motivarea acţiunii lor. Mai mult, chiar şi personalului
contractual bugetar aceste tichete de masă îi sunt acordate în limita
prevederilor bugetului de stat, întrucât dispoziţiile art. 1 alin. 2 din Legea nr.
142/1998 precizează că „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”.
Din analiza textului de lege invocat reiese cu claritate faptul că nu se
stabileşte în sarcina autorităţilor publice pârâte o obligaţie, ci doar o
posibilitate care se poate realiza sau nu în funcţie de dispoziţiile Legii privind
bugetul de stat, având în vedere că Ministerul Public este o instituţie publică
care nu are buget propriu, ci depinde de bugetul de stat. Nu se dovedeştea fi
relevantă nici împrejurarea că tichetele de masă au fost acordate de către alte
unităţii bugetare, întrucât bugetul fiecărei instituţii este stablit în funcţie de
nevoile specifice şi de tipul activităţii pe care acestea o desfăşoară, iar faptul
că bugetul unora dntre aceste instituţii publice prevede în mod expres anumite
sume pentru acordarea acestor alocaţii de hrană, în timp ce bugetul altra, aşa
cum este cazul parchetelor, nu prevede nimic în acest sens, rezultă că acest
fapt nu poate fi considerat ca fiind discriminatoriu. Astfel din cele expuse
anterior reiese în mod neechivoc că acordarea tichetelor de masă nu
constituie o obligaţie a angajatorilor, aceasta fiind doar facultativă. în
consecinţă, apreciem că solicitarea reclamanţilor privind acordarea tichetelor
de masă este nelegală, întrucât această obligaţie nu este îmtemeiată şi nu se
justifică.
Susţinerile reclamanţilor în sensul că acordarea acestor tichete se face în
funcţie de voinţa angajatorului şi anume includerea sau nu a sumelor în
bugetul de stat constituie o restrângere a dreptului la protecţia socială al
reclamanţilor sunt neîntemeiate. Aceste consideraţii ale reclamanţilor pot
constitui motivarea unei eventuale excepţii de neconstituţionalitate a textelor
de lege la care se face referire, pentru că în cazul în care s-ar reţine aspectele
menţionate şi s-ar constata ulterior că ar fi îndeplinite condiţiile prevăzute de
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art. 1 şi urm. din Legea nr. 142/1998 pentru acordarea tichetelor de m a s^ar
încălca în mod flagrant atribuţiile specifice ale puterii judecătoreşti, adăugând
la lege. De altfel, menţionăm că potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 88/2006 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi
sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal,
„instituţiile publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea privind
finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi prin Legea privind
finanţele publice locale nr. 273/2006, indiferent de sistemul de finanţare şi de
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate
pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din
venituri proprii, nu acordă tichete de masă în anul 2007”.

III. Motivele de fapt şi de drept
în drept, conform art. 2 alin. 1 din O.G.137/2000, privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările
ulterioare, constituie discriminare “orice deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă,
infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, care are ca scop sau efect
restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de
egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte
domenii ale vieţii publice”, iar alin 2 prevede că „sunt discriminatorii prevederile,
criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe
baza criteriilor prevăzute la alin. (1), fata de alte persoane, în afară cazului în care
aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare”. Alin. (3) prevede că
„orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează,
favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane,
grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform
prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale”.
O faptă poate fi calificată ca fiind faptă de discriminare dacă îndeplineşte
cumulativ mai multe condiţii :
■ Existenţa un tratament diferenţiat manifestat prin deosebire, excludere,
restricţie sau preferinţă (existenţa unor persoane sau situaţii aflate în poziţii
comparabile)
■ Existenţa un criteriu de discriminare potrivit art. 2, alin. 1 din O.G. nr. 137/2000
republicată. Potrivit legii, criteriile de discriminare sunt: rasa, naţionalitate, etnie,
limba, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, varsta, handicap,
boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată,
precum şi orice alt criteriu.
■ Tratamentul diferenţiat să aibă drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea
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recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate
a unui
recunoscut de lege;
■ Tratamentul diferenţiat să nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar
metodele de atingere a acelui scop să nu fie adecvate şi necesare.
Potrivit art 20 alin 6 din OG nr 137/2000 republicată, persoana interesată are
obligaţia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei
discriminări directe sau indirecte, iar persoanei impotriva căreia s-a formulat
sesizarea îi revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. în fata
Colegiului director se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv înregistrări audio şi
video sau date statistice.
Constituţia României în art.1 alin.4 prevede că: „Statul se organizează
potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor-legislativă, executivă şi
judecătorească în cadrul democraţiei constituţionale”. în continuare, în art. 124
alin.1 şi alin.2 se prevede: „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii. (2) Justiţia este
unică, imparţială şi egală pentru toţi.” în acest sens, art.126 din Legea fundamentală
precizează că „(1) Justiţia se realizează prin înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin
celălalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege...(5) Este interzisă înfiinţarea de
instanţe extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiinţate instanţe specializate în
anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara
magistraturii.”
Coroborând aceste texte normative, rezultă fără echivoc imparţialitatea,
legalitatea şi egalitatea iar în vederea garantării principiului separaţiei puterilor în
stat, a independenţei puterii judecătoreşti şi realizarea justiţiei, conform prevederilor
art.129 din Constituţie: „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi
Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii.”
Legea nr.304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară, prevede în
art.7 că: „(1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără
discriminări. (2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă,
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă
politică, avere, origine ori condiţie socială sau de orice alte criterii discriminatorii.
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor aprobat prin Hotărârea
nr.328 din 25 august 2005 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 8 septembrie
2005 prevede în art.7 că: „Judecătorii şi procurorii au îndatorirea să promoveze
supremaţia legii, statul de drept şi să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale
cetăţenilor” iar în art.8 „Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să respecte egalitatea
cetăţenilor în faţa legii, asigurându-le un tratament juridic nediscriminatoriu, să
respecte şi să apere demnitatea, integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor
care participă, în orice calitate, la procedurile judiciare.”
în acelaşi sens, Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial nr.826 din 13 septembrie 2005
prevede în art. 4 că: „(1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor
activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor,
precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic
nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile juriciare, indiferent de calitatea
acestora, să respecte codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi să participe
Ia formarea profesională continuă.”
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Legea nr. 303/2004 prevede în art. 97 că: „(1) Orice persoană poate
Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor
parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor
sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori
săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare. (2) Exercitarea dreptului
prevăzut la alin. 1 nu poate pune în discuţie soluţiile pronunţate prin hotărârile
judecătoreşti, care sunt supuse căilor legale de atac.
Legea nr. 317 din 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicată, în Monitorul Oficial nr. 827 din 13 septembrie 2005, prevede în art. 44
că: „Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte prin secţiile sale, rolul de instanţă
de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor,
pentru faptele prevăzute în Legea nr.303/2004, republicată.

Examinând conţinutul petiţiei, actele de la dosar şi legislaţia în vigoare,
Colegiul Director reţine că potrivit art. 1 din legea nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masă, 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, suportată integral pe
costuri de angajator. 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. Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării reţine că, potrivit art. 1 din legea nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masă, salariaţii pot primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub
forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator. 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. Aşadar,
acordarea tichetelor de masă reprezintă o posibilitate, iar nu o obligaţie de
satisfacerea căreia este ţinut angajatorul. Mai mult decât atât, prevederile legale
precizează faptul că tichetele de masă se acordă în limita bugetului de stat sau ale
bugetelor locale.
Petenţii consideră că sunt discriminaţi prin efectul sentinţelor neunitare date
de diferitele instanţe de judecată cu privire la acordarea tichetelor de masă. în acest
sens, Colegiul director reţine că există tratamente diferite prin interpretarea diferită a
legii de către instanţe de judecată diferite, însă Colegiul director al CNCD nu are
competenţa legală de a soluţiona obiectul cererii, existând posibilitatea promovării
unui recurs în interesul legii.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 195 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi
completările ulterioare, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,
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COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Soluţionarea faptelor prezentate nu este de competenţa Consiliului Naţional
pentru Combaterea Discriminării, conform O.G. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată
2. se va răspunde petentului în sensul celor hotărâte, potrivit art. 8 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind soluţionarea petiţiilor, aprobată şi
modificată prin Legea nr. 233/2002;
3. O copie a prezentei hotărâri se va comunica reclamatului
IV. Modalitatea de plată a amenzii (dacă este cazul)
- nu este cazul;
V. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Potrivit art. 20 alin 9, hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanţa de
contencios administrativ, potrivit legii. Potrivit art. 20 alin. 10, hotărârile emise potrivit
prevederilor alin. (2) şi care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept
titlu executoriu.

Data redactării 17.03.2008
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