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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 
facilităţile acordate şomerilor pentru transportul intern, trimisă spre dezbatere în 
fond cu adresa nr. Plx.639/2013 din 16 decembrie 2013, înregistrată sub nr. 4c-2/786 
din 17 decembrie 2013, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind facilităţile acordate şomerilor 

pentru transportul intern 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond  cu propunerea legislativă privind facilităţile acordate şomerilor 
pentru transportul intern, trimisă cu adresa nr. Plx.639/2013 din 16 decembrie 2013, 
înregistrată sub nr. 4c-2/786 din 17 decembrie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Comisiei 
pentru  muncă şi protecţie socială, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul 
negativ al Consiliului Economic și Social precum şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Prin iniţiativa legislativă se propune ca şomeri indemnizaţi sau 
neidemnizaţi să beneficieze lunar de un număr total de două călătorii simple cu 
reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri de 
persoane ori accelerate cu regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu 
navele de călători, la transportul intern în comun între localități. 

De asemenea se propune ca aceştia să beneficieze de gratuitate la 
transportul local. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus  în şedinţa din 11 februarie 2014. 
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Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri  29 deputaţi. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a fost prezent, în calitate de 
invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Dan Manolescu – secretar 
de stat. 

În urma examinării propunerii legislative privind facilităţile acordate 
şomerilor pentru transportul intern, a opiniilor exprimate, membrii Comisiei propun, 
cu majoritate de voturi, respingerea întrucât prevederile acesteia determină 
influențe financiare asupra bugetului de stat prin majorarea cheltuielilor bugetare, şi 
implicit asupra bugetului general consolidat. Totodată inițiatori nu precizează sursele 
de finanţare necesare aplicării acestor măsuri încălcându-se astfel dispoziţiile alin. (5) 
al art. 138 din Constituția României, republicată, care prevede că „Nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
 

       
 
 
 

 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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