
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.4 din 16 ianuarie 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, adoptată în temeiul art. 1 
pct. IV poz. 5 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 
ianuarie 2013, cu următoarele modificări: 
 

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ORDONANŢĂ  

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, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 
pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război”. 

 

2. La articolul unic, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Articol unic. – (1) Punctul 4 al articolului I şi articolul 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 778 din 19 noiembrie 2012, se abrogă.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 19 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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