
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

L E G E 

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 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Art. I. - 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. 

 

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 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 modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„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 
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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 legitimaţiei de transport tip card, personalizată cu numele şi 

codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.” 

 

Art. III. - Alineatul (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, 

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 modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(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 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.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția 

României, republicată. 
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