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Ordinul 61 din 21 ianuarie 2008  

pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tiparirea si decontarea 
biletelor speciale de calatorie gratuita, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 
privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de 
razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul 
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice 
nr. 266/312/2005  
 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si 
unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului 
nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu 
modificarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 
privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 
 
ministrul transporturilor si ministrul economiei si finantelor emit urmatorul ordin:  

 
   Art. I. - Instructiunile privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie 
gratuita, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, 
precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, 
constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005, publicat 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 6 aprilie 2005, cu modificarile 
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
 
   1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
   "Art. 6. - (1) Biletele speciale de calatorie gratuita sunt valabile numai insotite de 
legitimatia eliberata de filialele judetene (sau de sector, in cazul municipiului Bucuresti) 
ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite, contrasemnata de imputernicitul 
Ministerului Apararii Nationale.  
   (2) Biletele folosite de insotitori sunt valabile numai pentru aceeasi calatorie cu a 
persoanei titulare si cu legitimatia acesteia.  
   (3) Pe biletele folosite de insotitori se va inscrie numarul legitimatiei titularului.  
   (4) Pe biletele utilizate de sotul/sotia sau de alte persoane mandatate de titulari sa le 
reprezinte interesele se vor inscrie numarul legitimatiei si numele titularului, nefiind 
necesara prezenta titularului la efectuarea calatoriei."  
 
   2. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:  
   "(2) Biletele de calatorie gratuita sunt valabile si in prima luna calendaristica - luna 
ianuarie a anului urmator celui pentru care au fost distribuite beneficiarilor."  
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   3. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
   "Art. 11. - (1) Pentru a fi admis la transport calatorul prezinta inainte de inceperea 
calatoriei cuponul statistic, cupoanele-anexa 1 si 2 si biletul special propriu-zis, 
nedetasate, pentru viza, la casa de bilete sau la agentia de voiaj, dupa caz, avand 
completate rubricile: Dl/Dna - cu numele titularului, al insotitorului sau al persoanei 
mandate; Nr. legitimatiei titularului si in continuare numele titularului, cand biletul este 
utilizat de persoana mandatata; Seria si nr. buletinului/cartii de identitate al/a 
insotitorului sau al/a persoanei mandatate, daca este cazul; De la statia; Pana la 
statia, respectand instructiunile de pe versoul biletului special de calatorie."  
 
   Art. II. - Biletele speciale de calatorie gratuita pe calea ferata, tiparite pentru anul 
2008, raman valabile, fiind utilizate conform prevederilor prezentelor instructiuni.  
   Art. III. - Modelul biletelor speciale de calatorie gratuita pe calea ferata, cu 
valabilitate pentru anul 2009, este prevazut in anexa*) care face parte integranta din 
prezentul ordin.  
   ___________  
   *)Anexa este reprodusa in facsimil.  
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