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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 

 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea 

unor facilităţi familiilor de pensionari 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 130 din 12 martie 2008, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind 

acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul Consiliului Legislativ (nr.1490/29.10.2007) 

• avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/231/15.04.2008) 

• punctul de vedere al Guvernului (nr.3108/22.11.2007). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2004, în 

scopul compensării în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată 

neutilizate de către pensionari. 

Bucureşti, 23 iunie 2008 
Nr. 27/92 
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative pentru evitarea paralelismului legislativ, întrucât 

obiectul propunerii legislative este reglementat deja în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 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, aprobată cu completări prin 

Legea nr.120/2007. Această ordonanţă de urgenţă modifică art.4 din 

O.U.G. nr.71/2004 şi instituie aplicarea lui privind compensarea în bani a 

tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari 

începând cu anul 2008, întrucât sumele necesare acordării acestor 

drepturi nu au fost prevăzute în bugetele anuale până în prezent, acest 

lucru făcându-se abia din anul 2008. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 18 iunie 2008 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat 

 d-na Georgeta Jugănaru – director 

 d-na Cecilia Sebe – şef serviciu. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu 17 voturi pentru şi o abţinere. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 

martie 2008. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

  Gheorghe Barbu   Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Monica Rallu CURTA 
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