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R A P O R T 
asupra propunerii legislative de modificare a Legii nr.147/2000 privind 

reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern 
 

 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu 
propunerea legislativă de modificare a Legii nr.147/2000 privind reducerile 
acordate pensionarilor pentru transportul intern, trimisă cu adresa nr.P.L.x 395 din 
25 aprilie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1700/30.11.2005 - favorabil) 
• Consiliului Economic şi Social (nr.2799/15.12.2005 - negativ) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.315/24.05.2006 - negativ) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/601/13.06.2006 - 

negativ) 
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.361/27.01.2006 - negativ). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.354 din 28 iulie 2000, cu 
modificările ulterioare, în sensul creşterii numărului de călătorii simple cu reducere 
de 50% din tariful stabilit, de la 6 la 12. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele considerente: 
a) prin aceasta se restrâng facilităţile acordate pensionarilor prin Legea 

nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, 
din punct de vedere al calităţii şi duratei transportului; 

b) majorarea numărului de călătorii cu reducere de 50% ar greva bugetul de stat cu 
sume suplimentare pentru acoperirea acestor cheltuieli; 
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c) iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele financiare necesare 
acordării sprijinului financiar propus, încălcându-se astfel dispoziţia art.138 
alin.(5) din Constituţia României.  

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
3. La dezbaterea propunerii au participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
a) din partea Guvernului: d-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
b) d-na Cecilia Sebe – expert, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 7 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.  
 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 19 aprilie 

2006. 
 

6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 
din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 20 iunie 2006, Comisia propune 
respingerea propunerii legislative. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Marian SÂRBU      Karoly KEREKES 
          
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 
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