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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
 

 
Comisia pentru  muncă                                            Comisia pentru transporturi                                  
și protecție socială                                                              şi infrastructură                                                      
Nr.4c-7/219                                                                                    Nr.4c-26/41/2016 

  
                                                                                                   Bucureşti, 6.03.2018 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra  proiectului de Lege pentru 

completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor 

pentru transportul intern şi pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu care Comisia pentru 

muncă și protecție socială  și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate 

în fond, transmis cu adresa Plx.61/2016. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare.   

 

 

      

               PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINTE,                                           
 

               Adrian Solomon                                                       Lucian Nicolae Bode                                          
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      PLx.61/2016                                                                                                               

 
 
 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi pentru completarea 

art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție 

socială şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, pentru 

dezbatere şi avizare cu  proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea 

nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi 

pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, transmis cu adresa nr. PL.x 61/2016 din 9 martie 

2016 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-7/219, respectiv nr.4c-26/41/2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 
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La întocmirea prezentului raport, cele două comisii au avut în vedere: 

• Avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1034/1.10.2015); 

• Avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr. 4c-

11/264/23.03.2016); 

• Avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie (nr. 4c-

8/121/16.03.2016); 

• Avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și 

bărbați (nr. 4c-17/821/23.03.2016); 

• Punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.6540/07.06.2016 și  

nr.1802/22.03.2017) 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din Legea 

nr.147/2000, în sensul acordării posibilităţii ca, pensionarii care nu folosesc taloanele 

speciale de călătorie, să poată solicita Ministerului Transporturilor compensarea în bani a 

acestor taloane, precum şi completarea art.23 din Legea nr.448/2006 cu un alineat nou, 

alin.(7¹), în sensul ca persoanele cu handicap grav, precum şi persoanele cu handicap 

accentuat  pot opta pentru compensarea, în bani,  a 50%  din contravaloarea călătoriilor 

pe an calendaristic. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisiile au dezbătut proiectul de Lege în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de 

Lege după cum urmează: Comisia pentru muncă și protecție socială în ședința din 

data de 4 octombrie 2017 iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură 

în şedinţa din 6 martie 2018. 

La lucrările Comisiei pentru muncă și protecție socială, au fost prezenți 18 

deputați din totalul de 22 membri ai comisiei iar la lucrările Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de  19 membri 

ai comisiei. 
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Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 

au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

și ai Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea  proiectului de Lege pentru completarea art.1 din 

Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi 

pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, întrucât facilitățile de călătorie acordate de lege au 

fost instituite în raport cu necesitățile de călătorie ale beneficiarilor interesați, ca o 

vocație la acest drept, ele neconstituind alternative la alte facilități, precum cele de ordin 

pecuniar. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

   
             PREŞEDINTE,                                                         PREŞEDINTE,                                           

 
            Adrian Solomon                                                     Lucian Nicolae Bode                                         
 
 
 
               SECRETAR,                                                              SECRETAR, 
 
              Violeta Răduț                                                              Bodea Marius 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                 Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea                                                                       
Consilier parlamentar, Sorina Szabo                                                                        Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


