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MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

ORDIN
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017
Având în vedere prevederile:
— Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare;
— Legii nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările
ulterioare;
— art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 23/2015,
în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și
Justiției Sociale,
ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:
Art. 1. — Pentru semestrul I al anului 2017, începând cu luna
mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit
prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998
privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind

denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, și ale Legii
nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu
modificările și completările ulterioare, nu poate depăși
cuantumul de 15,09 lei.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
București, 3 mai 2017.
Nr. 625.

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

ORDIN
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă
pentru semestrul I al anului 2017
Având în vedere prevederile:
— Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii
nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și
Justiției Sociale,
ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:
Art. 1. — Pentru semestrul I al anului 2017, începând cu luna
mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete
de creșă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 și 6.3 din Normele
metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind
acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare,
este de 440 lei.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
București, 3 mai 2017.
Nr. 626.

