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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.71/2021 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii 
scăzute, de abrogare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de 
vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului 
ecologic, trimis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură și  Comisiei pentru industrii şi servicii pentru examinare 
pe fond, cu adresa nr.PL-x.408 din data de 17 februarie 2021. 

 

 

PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,    
 
George Cătălin STÂNGĂ            Cătălin DRULĂ                    Sandor BENDE 
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RAPORT COMUN  
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic şi a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 alin (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisia pentru transporturi şi infrastructură și  
Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, prin adresa nr. PL-x.408 din 04 
octombrie 2021, pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.71/2021 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei 
mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 privind promovarea 
transportului ecologic. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia 
naţională a prevederilor Directivei (UE) 2019/1161 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/3 3/CE privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic, în vederea instituirii cadrului legal privind promovarea şi stimularea pieţei 
vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii 
scăzute şi îmbunătăţirea contribuţiei sectorului de transport rutier la politicile Uniunii 
Europene în domeniul mediului, climei şi energiei. Totodată, ca urmare a adoptării 
prezentului proiect, se preconizează abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2011, precum şi a Legii nr.37/2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția 
României republicată. 

La întocmirea raportului comun Comisiile au analizat avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.505/29.06.2021, avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi (nr.Plx.408/2021/08.02.2022), avizul favorabil al Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/907/27.10.2021) și avizul favorabil al 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (nr.4c-
7/447/09.11.2021). 

Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate 
în fond au examinat proiectul de Lege, sus menționat, în ședințe separate, cu prezență 
fizică și online. 

Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de Lege în data 
de 09 noiembrie 2021. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputaţi conform 
listelor de prezență. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de 
Lege în data de 15 februarie 2022. La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența 
deputații, membrii ai acesteia, conform listelor de prezență. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a examinat proiectul de Lege 
în data de 01 martie 2022. La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența deputații, 
membrii ai acesteia, conform listelor de prezență. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, conform art.56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, domnul Gabor Sandor, secretar de stat din partea Ministerului 
Transportului și Infrastructurii și domnul Balășnicu Bogdan, secretar de stat din 
partea Ministerului Mediului și Echilibru Ecologic. 
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor trei  comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic în forma adoptată de Senat. 



 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,    

 
George Cătălin STÂNGĂ            Cătălin DRULĂ                    Sandor BENDE 

 
 
 
 
        SECRETAR,                          SECRETAR,                      SECRETAR,  
                                                   
       Ervin MOLNAR             Zacharie BENEDEK      Oana -Marciana  OZMEN 
 
 
 

 
          Consilier parlamentar,                     Consilier parlamentar,                                   Şef birou,  

            Andreea Negulescu                      Monica Gabriela Tudor                                Cristina Neicu                                   
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