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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind 

activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto trimisă, Comisiei 

pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

pentru examinare în fond, cu adresa PLx nr. 121/2022 din 14 martie 2022. 

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

ordinare. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Cătălin Drulă 

PREȘEDINTE 

Ioan-Sabin Sărmaș 
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                                             PLx nr.121/2022 
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu 
autoturism şi conducător auto 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind 
activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, transmisă cu adresa 
PLx nr. 121/2022 din 14 martie 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 7 martie 2022. 

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu 
nr.25/11.01.2022; 

- avizul nefavorabil al Consiliul Economic și Social transmis cu nr.61/04.01.2022; 
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale transmis cu nr. 4c-6/181/24.03.2022;  
- avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

transmis cu nr. 4c-15/57/14.03.2022; 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități transmis cu nr. 4c-

13/187/2022. 
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Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.20 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2019, în sensul ca autoturismele care efectuează 
transport alternativ să nu beneficieze de facilitățile de trafic aferente serviciilor publice de 
transport local, cu excepția posibilității de a circula în localități pe banda special amenajată 
pentru mijloacele de transport auto în comun, fără a perturba circulația acestora. 

În conformitate cu prevederile art.62 și art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cele două Comisii au dezbătut inițiativa legislativă în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat propunerea 
legislativă în ședința din 5 aprilie 2022. La lucrările ședinței au fost prezenţi deputații conform 
listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 
inițiativa legislativă în ședința din 19 aprilie 2022. La lucrările ședinței au fost prezenţi 17 
deputați din totalul de 19 membrii.  

În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la 
lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne, domnul Dumitru Drăgan – subsecretar de stat și domnul Robert Bistriceanu, din partea 
Asociației Coaliția pentru Economia Digitală, domnul Cătălin Codreanu - președinte și din 
partea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, domnul Vasile 
Ștefănescu - președinte.  

În urma dezbaterilor inițiatiei legislative, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 
2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă, face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

PREȘEDINTE 
Cătălin Drulă 

PREȘEDINTE 
Ioan-Sabin Sărmaș 

 
 

SECRETAR, 
Zacharie Benedek 

SECRETAR, 
Radu – Dinel Miruță 

 
       
   

  Monica Gabriela Tudor - Consilier parlamentar                                      Mihaela Astafei – Consilier parlamentar
                                                                     


