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Comisia pentru muncă şi protecţie socială     Nr.27/149/5 mai 2004 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.147/2000 privind 

reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern 
 

 
1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate 
pensionarilor pentru transportul intern, trimisă cu adresa nr. P.l.-X 210 din 14 aprilie 2004. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la 
Consiliul Legislativ şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi punctul de vedere al 
Guvernului.  
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor prevederi 
din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. 
Propunerea are în vedere ca, opţional, pensionarii care renunţă la biletele de călătorii pe care le 
primesc în baza Legii nr.147/2000 să primească 12 tichete de masă. 
 

Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative întrucât o asemenea prevedere 
contravine scopului Legii nr.142/1998 privind tichetele de masă, care reglementează acordarea 
tichetelor de masă pentru 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, 
suportându-se integral pe costuri de angajator. 

 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor 
constituţionale, şi a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 aprilie 2004, cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţie, republicată. 
 

3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
 

La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Mădălina Gheorghiu, director în cadrul 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi d-na Doina Păuna, director în 
cadrul Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale. 
 

4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
  

În urma dezbaterilor în şedinţa din 4 mai 2004, Comisia a propus respingerea iniţiativei 
legislative cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere. 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU   Ion MÎNZÎNĂ  

 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 

 

Administrator


	PARLAMENTUL ROMÂNIEI
	CAMERA  DEPUTATILOR

