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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru 
modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor 

de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
fost sesizată, prin adresa nr. Plx 612/2015 din 23 septembrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 

privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi 

văduvelor de război. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.424/29.04.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1132/06.10.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/591/06.10.2015) 
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• avizul nefavorabil al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură (nr.4c-26/170/12.10.2015) 
• avizul nefavorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (nr.4c-12/269/29.09.2015) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.1616/14.10.2015). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art.161 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
reglementează eliberarea de legitimaţii de transport tip card, personalizate pentru fiecare beneficiar. Textul prevede că se va 
utiliza cardul emis de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care va stoca în memorie numărul de călătorii la care are 
dreptul beneficiarul, precum şi numărul de călătorii efectuate şi contravaloarea acestora. 

 
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 24 noiembrie 2015 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor:  

• d-na Adriana Kalapis – director, Ministerul Transporturilor; 
• dl Valentin Tănase –consilier, Ministerul Transporturilor; 
• dl Mircea Ionescu – consilier, Ministerul Transporturilor; 
• dl Mihalcea Viorel – şef secţie, Ministerul Apărării Naţionale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 21 septembrie 2015. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea iniţiativei legislative cu 
amendamente, redate în anexa care face parte din prezentul raport. 
 
 
 

  PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

  Adrian Solomon       Mihăiţă Găină 

 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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Anexa 
 

Amendamente admise: 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Text act normativ de bază 

(Legea nr.44/1994) 

 
Text propunere legislativă 

 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

1.  

 

 
Titlul Legii 
 
Lege pentru modificarea Legii 
nr.211/2012 privind aprobarea  
O.G. 8/2011 pentru modificarea şi 
completarea legislaţiei cu privire la 
eliberarea, gestionarea şi 
monitorizarea documentelor de 
călătorie acordate pensionarilor, 
veteranilor de război şi văduvelor 
de război 
 

 
Titlul Legii 
 
Lege pentru prorogarea unor 
termene privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea 
facilităţilor la transport pentru 
anumite categorii de persoane 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.   
Art.161 Pentru a putea 
beneficia de facilităţile 
prevăzute la art. 16 lit. a) 
persoanelor respective li se vor 
elibera legitimaţii de transport 
tip card, personalizate cu 
numele şi codul numeric 
personal ale fiecărui beneficiar. 
Modul de utilizare, modelul, 
precum şi datele ce vor fi 

 
Articol unic: 
La Art.II, punctul 2, articol 161 se 
abrogă. 

 
Art.I -  Termenele prevăzute 
la art.V şi VII din Ordonanţa 
Guvernului nr.8/2011 pentru 
modificarea şi completarea 
legislaţiei cu privire la 
eliberarea, gestionarea şi 
monitorizarea documentelor de 
călătorie acordate 
pensionarilor, veteranilor de 
război şi văduvelor de război, 

 
Având în vedere 
necesitatea asigurării 
facilităţilor de 
transport pentru 
persoanele care 
beneficiază de acest 
drept, potrivit legii, 
este necesară 
prorogarea acestui 
termen întrucât până 
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înscrise în legitimaţiile de 
călătorie tip card vor fi stabilite 
prin norme metodologice 
aprobate prin hotărâre a 
Guvernului. 
Cardul utilizat este cel emis 
persoanelor respective de 
către Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, care 
va stoca în memorie 
numărul de călătorii la care 
are dreptul beneficiarul, 
numărul de călătorii 
efectuate şi contravaloarea 
acestora. 
 

publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr 78 din 
31 ianuarie 2011, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.211/2012, cu modificările 
ulterioare, se prorogă până la 
data de 31 decembrie 2017. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

în prezent softul 
necesar utilizării 
acestui card pentru 
transport nu a fost 
definitivat. 
 

3.   
__ 

 
__ 

 
Art.II. - Termenul prevăzut la 
alin.(2) al articolului unic din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.4/2013 pentru abrogarea 
unor prevederi din Legea 
nr.211/2012 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2011pentru modificarea şi 
completarea legislaţiei cu 
privire la eliberarea, 
gestionarea şi monitorizarea 
documentelor de călătorie 
acordate pensionarilor, 
veteranilor de război şi 
văduvelor de război, publicată 
în Monitorul Oficial al 

 
Având în vedere 
necesitatea asigurării 
facilităţilor de 
transport pentru 
persoanele care 
beneficiază de acest 
drept, potrivit legii, 
este necesară 
prorogarea acestui 
termen întrucât până 
în prezent softul 
necesar utilizării 
acestui card pentru 
transport nu a fost 
definitivat. 
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României, Partea I, nr. 43 din 
19 ianuarie 2013, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.112/2013, se prorogă până 
la data de 1 ianuarie 2018. 
 
Autori: membrii comisiei 
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