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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

Bucureşti, 13 februarie 2013 
Nr. 27/ 168 

 
 

 
 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 

211/2012 privind aprobarea Ordonanţei 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 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 78/2013 din 11 martie 2013, cu dezbaterea 

pe fond în procedură obişnuită a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 

211/2012 privind aprobarea Ordonanţei 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. 

 

 

 



La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 25/16.01.2013) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr. 32/104/11.03.2013) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.II 

din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea 

Ordonanţei 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, articol ce prevedea ca” beneficiarii facilităţilor de 

călătorie să achiziţioneze biletele de călătorie cu plata integrală, urmând 

ca decontarea să se realizeze prin instituţiile publice responsabile, în 

cuantumul prevăzut de legislaţia specifică fiecărei categorii de beneficiari”. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege  în forma prezentată de Senat, întrucât menţinerea 

dispoziţiilor art. II din legea mai sus menţionată ar fi condus la dificultăţi 

în implementarea actului normativ deoarece nu s-au identificat instituţiile 

responsabile cu decontarea acestor bilete. 

 

În raport de conţinutul şi obiectul reglementării,proiectul de lege  

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din data de 12 

martie 2013 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor doamna Georgeta Bratu, secretar de 

stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 29 

membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi. 
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Proiectul de lege  a fost adoptat  de Senat în şedinţa din 4 martie 

2013. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Florin IORDACHE                         Mihăiţă GĂINĂ   
         
 
 
 
 
Şef  serviciu Elena MESAROŞ 
       Întocmit, 
                                                                      Consilier parlamentar Monica Rallu Curta 
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