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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 15 noiembrie 2021 

Nr. 4c-9/108 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2019 pentru 
prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane, trimis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură de urgenţă, cu 
adresa nr. PLx 28/2020 din 17 februarie 2020, pentru dezbatere şi 
examinare în fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 15 noiembrie 2021 

Nr. 4c-9/108 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la 

transport pentru anumite categorii de persoane 
 
 

În temeiul art.95 şi 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 28/2020 din 17 februarie 
2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2019 
pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2019 prin care se propune 
prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
facilităţilor la transport pentru persoanele îndreptăţite conform 
prevederilor Legii nr.44/1994, precum şi ale Legii nr.147/2000. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1012/17.12.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/73/28.04.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională (nr.4c-15/42/10.03.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi și infrastructură  

(nr.4c-4/24/12.03.2020) 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/63/26.02.2020) 

 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/10.03.2020). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 15 noiembrie 

2021 au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare: 

- dl Cătălin Boboc – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale 

- dna Tatiana Nicolau – director, Casa Naţională de Pensii Publice. 
 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 14 deputaţi, din totalul de 20 de 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (4 abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 10 februarie 2020 ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României 
republicată. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.  
__ 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2019 
pentru prorogarea unor 

termene privind 
stabilirea unor măsuri 

pentru asigurarea 
facilităţilor la transport 

pentru anumite 
categorii de persoane 

 

 
 
 
Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2019 
pentru prorogarea unor 

termene privind 
stabilirea unor măsuri 

pentru asigurarea 
facilităţilor la transport 

pentru anumite 
categorii de persoane, 

precum şi pentru 
modificarea unor acte 

normative 
 
Autori: deputaţi Tudor 
Polak şi Adrian Solomon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă şi corelare cu 
modificările propuse 
prin prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

2.  
__ 

 
__ 

 
Articol unic. - Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.77 din 18 decembrie 
2019 pentru prorogarea 
unor termene privind 
stabilirea unor măsuri 
pentru asigurarea 
facilităţilor la transport 
pentru anumite 
categorii de persoane, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.1023 din 19 
decembrie 2019. 
 

 
Devine art.I, 
nemodificat 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 

3.  
__ 

 
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă 

pentru prorogarea unor 
termene privind 

stabilirea unor măsuri 
pentru asigurarea 

facilităţilor la transport 
pentru anumite 

categorii de persoane 
 
 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

4.  
Art. V. - Normele 
metodologice pentru 
aplicarea Legii 
nr. 147/2000 privind 
reducerile acordate 
pensionarilor pentru 
transportul intern, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 71/2004 privind 
acordarea unor facilităţi 
familiilor de pensionari, 
aprobată prin Legea 
nr. 565/2004, cu 
modificările ulterioare, 
se vor modifica în mod 
corespunzător până la 
data de 31 decembrie 
2014. 
 
Art. VII. - Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii şi 
Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei 
Sociale vor întreprinde 
măsurile necesare 

 
Art.I. - Termenul 
prevăzut 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, 
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 2021. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

pentru ca, până la data 
de 31 decembrie 2014, 
veteranii de război şi 
văduvele de război, 
pensionarii din sistemul 
public de pensii, precum 
şi pensionarii din 
celelalte sisteme proprii 
de asigurări sociale să 
intre în posesia 
legitimaţiei de transport 
tip card, personalizată 
cu numele şi codul 
numeric personal ale 
fiecărui beneficiar. 
 

5.  
__ 
 

 
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. 8/2011 
pentru modificarea şi 
completarea legislaţiei 
cu privire la eliberarea, 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

gestionarea şi 
monitorizarea 
documentelor de 
călătorie acordate 
pensionarilor, 
veteranilor de război şi 
văduvelor de război, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 43 din 19 
ianuarie 2013, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr. 112/2013, cu 
modificările ulterioare, 
se prorogă până la data 
de 1 ianuarie 2022. 
 

6.  
__ 

 
__ 

 
__ 

 
Art.II. – Articolele 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 

 
În prezent, asigurarea 
facilităților acordate la 
transportul intern a 
veteranilor de război, 
văduvelor de război și 
pensionarilor, 
reglementate prin Legea 
nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, 
precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi 
văduvelor de război, cu 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

văduvelor de război, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 78 din 31 
ianuarie 2011, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr. 211/2012, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
Autori: deputaţi Tudor 
Polak şi Adrian Solomon 

modificările și 
completările ulterioare, 
și prin Legea nr. 
147/2000 privind 
reducerile acordate 
pensionarilor pentru 
transportul intern, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
se poate face pe baza 
tichetelor de călătorie 
gratuite sau a taloanelor 
special de călătorie 
numai până la data de 
31 decembrie 2021.     
Conform prevederilor 
celor două acte 
normative, pentru a 
beneficia de facilitățile 
acordate prin lege, 
veteranilor de război, 
văduvelor de război și 
pensionarilor li se 
eliberează tichete de 
călătorie gratuite sau 
taloane speciale de 
călătorie cu reducere de 
50% din costul 
călătoriei, după caz. 
Prin Ordonanţa 

7.  
OUG nr.8/2011 
 
Art.V şi VII 
 
Art. V. - Normele 
metodologice pentru 
aplicarea Legii nr. 
147/2000 privind 
reducerile acordate 
pensionarilor pentru 
transportul intern, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
şi a Ordonanţei de 

 
__ 

 
__ 

 
 
 
 
 
“Art.V. - Normele 
metodologice pentru 
aplicarea Legii nr. 
147/2000 privind 
reducerile acordate 
pensionarilor pentru 
transportul intern, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
şi a Ordonanţei de 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

urgenţă a Guvernului 
nr. 71/2004 privind 
acordarea unor facilităţi 
familiilor de pensionari, 
aprobată prin Legea 
nr.565/2004, cu 
modificările ulterioare, 
se vor modifica în mod 
corespunzător până la 
data de 31 decembrie 
2014. 
 
 
Art. VII. - Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii şi 
Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei 
Sociale vor întreprinde 
măsurile necesare 
pentru ca, până la data 
de 31 decembrie 2014, 
veteranii de război şi 
văduvele de război, 
pensionarii din sistemul 
public de pensii, precum 
şi pensionarii din 
celelalte sisteme proprii 
de asigurări sociale să 
intre în posesia 

urgenţă a Guvernului 
nr. 71/2004 privind 
acordarea unor facilităţi 
familiilor de pensionari, 
aprobată prin Legea 
nr.565/2004, cu 
modificările ulterioare, 
se vor modifica în mod 
corespunzător până la 
data de 31 decembrie 
2024. 

.............................. 
 

Art.VII. - Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii şi  
Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale vor 
întreprinde măsurile 
necesare pentru ca, 
până la data de 31 
decembrie 2024, 
veteranii de război şi 
văduvele de război, 
pensionarii din sistemul 
public de pensii, precum 
şi pensionarii din 
celelalte sisteme proprii 
de asigurări sociale să 
intre în posesia 

Guvernului nr. 8/2011 
s-a stabilit că, pentru a 
putea beneficia de 
facilităţile prevăzute, 
persoanelor respective li 
se vor elibera legitimaţii 
de transport tip card, 
personalizate cu numele 
şi codul numeric 
personal ale fiecărui 
beneficiar. 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. 
Având în vedere că:  
- până în prezent, 
în cardul național de 
sănătate nu a fost 
cuprinsă partiția pentru 
transport care să 
asigure utilizarea 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

legitimaţiei de transport 
tip card, personalizată 
cu numele şi codul 
numeric personal ale 
fiecărui beneficiar. 
 

legitimaţiei de transport 
tip card, personalizată 
cu numele şi codul 
numeric personal ale 
fiecărui beneficiar.” 
 
Autori: deputaţi Tudor 
Polak şi Adrian Solomon 
 

facilităților la călătoria 
pe calea ferată a 
beneficiarilor legilor 
speciale, respectiv 
Legea nr. 44/1994, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
și Legea nr. 147/2000, 
cu modificările și 
completările ulterioare,  
- asigurarea cu 
cititoare de carduri a 
fiecărui material rulant, 
indiferent de distanța 
parcursă implicând un 
necesar mare de fonduri 
alocate cu această 
destinație,  
- operatorii de 
transport feroviar de 
călători nu primesc 
fonduri pentru investiții 
de la bugetul de stat, 
fondurile proprii ale 
acestora fiind utilizate 
cu prioritate pentru 
plata tarifului de 
utilizare a infrastructurii 
feroviare, plățile 
aferente către bugetul 

8.  
__ 

 
__ 

 
__ 

 
Art.III. – Alineatul (2) 
al articolului unic din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.4/2013 pentru 
abrogarea unor 
prevederi din Legea 
nr.211/2013 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, 
publicată în Monitorul 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

Oficial al României, 
Partea I, nr. 43 din 19 
ianuarie 2013, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr. 112/2013, cu 
modificările ulterioare, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Autori: deputaţi Tudor 
Polak şi Adrian Solomon 
 

de stat și pentru lucrări 
de intreținere, reparații 
și/sau modernizare a 
materialului rulant. 
Prin promovarea 
prezentului proiect de 
act normativ se 
propune: 
Asigurarea facilităților la 
transport pentru 
persoanele îndreptățite 
conform prevederilor 
Legii nr. 44/1994 și 
Legii nr. 147/2000, prin 
prorogarea termenelor 
impuse prin art. V şi VII 
din Ordonanţa 
Guvernului nr. 8/2011, 
până la data de 31 
decembrie 2024.  
Totodată, se propune și 
prorogarea termenului 
prevăzut la alin. (2) al 
articolului unic din 
Ordonanţa Guvernului 
nr. 4/2013, până la data 
de 1 ianuarie 2025. 
Neadoptarea 
modificărilor propuse va 
conduce la 

9.  
OG nr.4/2013 
 
Articolul unic, alin.(2) 
 
(2) Până la data de 1 
ianuarie 2015, dată de 
la care, conform legii, 
se utilizează legitimaţiile 
de călătorie de tip card, 
persoanele prevăzute de 
Legea nr. 147/2000 
privind reducerile 
acordate pensionarilor 
pentru transportul 
intern, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
şi de Legea nr. 44/1994 

 
__ 

 
__ 

 
 
 
 
 
„(2) Până la data de 1 
ianuarie 2025, dată de 
la care, conform legii, 
se utilizează legitimaţiile 
de călătorie de tip card, 
persoanele prevăzute de 
Legea nr. 147/2000 
privind reducerile 
acordate pensionarilor 
pentru transportul 
intern, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
şi de Legea nr. 44/1994 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţa de urgenţă

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de 
Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

privind veteranii de 
război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
urmează a beneficia de 
facilităţile acordate pe 
baza tichetelor de 
călătorie gratuite sau 
taloane speciale de 
călătorie conform 
metodologiei în vigoare. 
 

privind veteranii de 
război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
urmează a beneficia de 
facilităţile acordate pe 
baza tichetelor de 
călătorie gratuite sau 
taloane speciale de 
călătorie conform 
metodologiei în 
vigoare.” 
 
Autori: deputaţi Tudor 
Polak şi Adrian Solomon 
 

imposibilitatea asigurării 
facilităților la transport 
a beneficiarilor Legii nr. 
44/1994 privind 
veteranii de război, 
precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi 
văduvelor de război, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
și ai Legii nr. 147/2000 
privind reducerile 
acordate pensionarilor 
pentru transportul 
intern, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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