
guvernulromAniei
ORDONANJA DE URGENTA

pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea 

facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane

Avand in vedere necesitatea asigurarii facilitatilor la transport pentru persoanele 

care beneficiaza de acest drept, potrivit legii;

luand in considerare faptul ca in cardul national de asigurari de sanatate nu a fost 
cuprinsa partitia pentru transport;

tinand seama de faptul ca nu tofi beneficiarii facilitafilor la transport detin un card 

de sanatate potrivit dispozitiilor art. 337 alin. (2) teza a 2-a din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modific^ile §i completmle ulterioare, 
potrivit careia „Pentru persoanele care refliza in mod expres, din motive religioase sau de 

con^tiinta, primirea cardului national pentru dovedirea calitatii de asigurat, se emite 

adeverinta de asigurat, prevazuta la art. 326 lit. c)”;
avand in vedere ca asigurarea cu cititoare de carduri a fiecarui material rulant, 

indiferent de distanta parcursa implica un necesar mare de fonduri alocate cu aceasta 

destinatie, fondurile proprii ale acestora fiind utilizate cu prioritate, pentru plata tarifului 
de utilizare a infrastructurii feroviare, platile aferente catre bugetul de stat §i pentru lucrari 
de intretinere, reparatii §i/sau modernizare a materialului rulant;

tinand seama de faptul ca persoanele indreptatite mai pot beneficia de facilitati la 

transport pe baza tichetelor de calatorie gratuite sau a taloanelor speciale de calatorie 

numai pana la data de 31 decembrie 2019;



constatand ca situa^ia actuala reclama o interven|ie imediata pentru asigurarea in 

continuare a facilita^ilor la transport prin utilizarea in aceasta perioada a tichetelor de 

calatorie gratuite sau a taloanelor speciale de calatorie;
tinand seama de faptul ca neadoptarea acestei masuri ar conduce, incepand cu data 

de 1 ianuarie 2020, la imposibilitatea asigur^ii facilitatilor la transport pentru persoanele 

care beneficiaza de acest drept, potrivit legii, pe baza tichetelor/taloanelor de calatorie;
in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public §i 

constituie situa^ii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata;
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In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu^ia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgen^a.

Art. I. - Termenul prevazut la art. V §i VII din Ordonanta Guvemului nr. 8/2011 

pentru modificarea §i completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea §i 

monitorizarea documentelor de calMorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi §i 
vaduvelor de r^boi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 

ianuarie 2011, aprobata cu modific^i prin Legea nr. 211/2012, cu modificarile ulterioare, 
se proroga pana la data de 31 decembrie 2021.

Art. II. - Termenul prevazut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanfa 

Guvemului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind 

aprobarea Ordonan^ei Guvemului nr, 8/2011 pentm modificarea §i completarea legislatiei 
cu privire la eliberarea, gestionarea §i monitorizarea documentelor de cMatorie 

acordate pensionarilor, veteranilor de razboi §i vaduvelor de razboi, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 43 din 19 ianuarie 2013, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 112/2013, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la datarde;



1 ianuarie 2022.
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