
  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                         4 iulie 2001
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU Nr.279/XVIII/6

ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind
aplicarea proiectului UE �În oraş, fără maşină� pe raza municipiilor şi oraşelor din
România, trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.224
din 21 iunie 2001.

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere:
- avizul Consiliului Legislativ cu nr.181 din 18.06.2001;
- punctul de vedere negativ al Guvernului aprobat în şedinţa de Guvern

din data de 07.06.2001.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte

din categoria legilor  ordinare.

PRESEDINTE,
SECRETAR,

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU
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ECOLOGIC

R  A  P  O  R  T
asupra propunerii legislative privind aplicarea proiectului UE �În oraş, fără

maşină� pe raza municipiilor şi oraşelor din România

În urma examinării propunerii legislative privind aplicarea proiectului UE
�În oraş, fără maşină� pe raza municipiilor şi oraşelor din România, care prin obiectul şi
conţinutul său se încadrează în categoria legilor ordinare, în şedinţa din 2 iulie 2001,
Comisia  a hotărât că propunerea legislativă nu poate fi acceptată şi propune Plenului
Camerei Deputaţilor respingerea acesteia pentru următoarele motive:

- Normele de interdicţie propuse de iniţiator în această propunere
legislativă sunt neconstituţionale, îngrădind dreptul la libera circulaţie, prevăzut în
art.25 din Constituţia României, creând totodată discriminări inacceptabile pentru
diferite categorii sociale între cetăţenii şoferi din localitate şi cei din afara ei.

- Unele prevederi din această propunere legislativă contravin dispoziţiilor
art.2 şi art.3 din Legea finanţelor publice locale, 189/1998.

- Nu sunt respectate dispoziţiile art.73 alin.(4) din Constituţie, cât şi cele
ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative.

PREŞEDINTE,
SECRETAR, 

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU

Expert parlamentar:



Iulia Toader
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