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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile 

de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi completările  ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, 
corespunzător noilor categorii de trenuri,  transmisă cu adresa nr. PL-x 582 din 7 
noiembrie 2011, înregistrată sub nr.31/1050 din 8 noiembrie 2011.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  
modificările şi completările ulterioare,  Camera Deputaţilor este  Cameră  decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de  lege  
în şedinţa din 31 octombrie 2011. 

Proiectul de  lege are  ca obiect  de reglementare corelarea unor  
reglementări privind  facilităţile de călătorie acordate persoanelor cu afecţiuni renale, 
pensionarilor din sistemul public de pensii, precum şi pensionarilor din celelalte sisteme 
proprii de  asigurării sociale, corespunzător noilor categorii de trenuri, ca urmare a 
adoptării  terminologiei definite explicit pentru serviciile feroviare şi utilizată în prezent 
în practica  europeană, respectiv a transformării celor patru  categorii actuale de trenuri 
(intercity, rapid, accelerat şi  personal) în următoarele categorii: intercity IC, interregio IR 
şi regio R). 
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă 
susmenţionată, în şedinţa din  14 noiembrie 2011. 
  Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.854 din 1 august 
2011.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea   
favorabilă  a proiectului de lege.  
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
                        PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
       Daniel BUDA                    Gabriel ANDRONACHE 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Florica Manole 
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