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CĂTRE: 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 
DOAMNEI PREȘEDINTE SIMONA BUCURA-OPRESCU 
 
COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 
 

 
 
Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, trimis spre examinare pe fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru industrii şi 

servicii, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură, cu adresa nr. PLx. 591/2020 din 30 septembrie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

BENDE SÁNDOR 

 
 
 

simona.tirzioru
Original
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru 

transporturi și infrastructură,  au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în 

regim de taxi şi în regim de închiriere, transmis cu adresa nr. P.L.x. 591/2020 din 30 septembrie 

2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/470/2020 din 30 septembrie 2020. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.764/05.08.2020, avizează favorabil propunerea 

legislativă, cu observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 5884/16.07.2020, avizează favorabil 

proiectul de act normativ. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 

21 septembrie 2020.  

Guvernul, prin punctul de vedere nr. 4393/18.05.2021, nu susține adoptarea inițiativei 

legislative. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.38/2003, în sensul includerii în sfera noţiunii de „taxi” a autovehiculelor din categoria 

autoturisme cu până la maximum 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto. 

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în ședința din 22 februarie 

2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
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proiectului de lege. La dezbaterile din cadrul ședinței a participat, în calitate de invitat, domnul 

Gábor Sándor, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au 

examinat proiectul de lege în ședința din 31 mai 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere în forma adoptată de Senat.  

La dezbaterile din cadrul ședinței a participat, în calitate de invitat, domnul Adrian 

Foghiș, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

BENDE SÁNDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier, Teodora Desagă 


