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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro 

 
 

 
                                                                                              Bucureşti, 13 octombrie 2021 

                      Nr.4c-4/156/2021 
 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
 

DOMNULUI PREȘEDINTE SÁNDOR BENDE 
 
 
 

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

modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim 

de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare,  cu care Comisia pentru industrii 

și servicii, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx.423/2021 din 4 

octombrie 2021. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

 

       

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Constantin Şerban 
 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro  

 
                                                                                                                                              Bucureşti, 13 octombrie 2021 

                  
      PLx 423/2021                                                                                                             

 
R  A  P  O  R  T     P R E L I M I N A R    

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate în fond, cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 
modificările şi completările ulterioare, transmis cu adresa nr. PL.x 423/2021  din 4 octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru 
acest act normativ este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința 27 septembrie 2021, ca urmare a depăşirii termenului de 
adoptare, potrivit art. 75 alin (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observații și propuneri, prin adresa 
nr.402/4.06.2021. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil actul normativ prin avizul cu nr. 4034/19.05.2021. 



 2 

Consiliul Concurenţei, prin adresa nr. 5579 din 17 iunie 2021 a menţionat faptul că actul normativ nu 
contravine normelor de concurenţă sau ajutor de stat.  

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, punct de vedere transmis prin documentul nr. 
225/29.07.2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.67 alin.(2) din Legea nr.38/2003, în sensul 
modificării condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească geamurile taxiurilor pentru ca R.A.R. să elibereze certificatul 
de agreare a acestora. Astfel, se preconizează ca, în cazul taxiurilor, pentru eliberarea certificatului de agreare de către 
R.A.R. să fie aplicabile prevederile Regulamentului nr.43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (CEE-ONU)- Dispoziţii uniforme privind omologarea materialelor pentru geamurile din sticlă 
securizată şi instalarea acestora pe vehicule . 

      În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea actului 
normativ, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

  
PREŞEDINTE,                                                                  SECRETAR, 

 
                            Ciprian Constantin Şerban                                                               Zacharie Benedek 
 
 
 

 
 
 
 
 

consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
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Anexa 
PL-x 423/2021 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 67 din Legea nr. 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 38/2003 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  Titlul legii 

LEGE 
pentru modificarea art. 67 din Legea 
nr. 38/ 2003 privind transportul în 

regim de taxi şi în regim de închiriere, 
cu modificările şi completările 

ulterioare 

Titlul legii 
LEGE 

pentru modificarea art. 67 (alin.2) din 
Legea nr. 38/ 2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Tehnică 
legislativă, 
conform pct.3 
din Avizul 
Consiliului 
Legislativ. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.67 (2)În cazul taxiurilor, 
R.A.R. nu va elibera 
certificatul de agreare, daca 
acestea nu au geamuri 
transparente sau le au 
acoperite cu înscrisuri, 
colante ori alte dotari care 
atenueaza vizibilitatea atât 

Articol unic.-  Alineatul (2) al 
articolului 67 din Legea nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi 
în regim de închiriere, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
 
 
(2) În cazul taxiurilor, R.A.R. nu va 
elibera certificatul de agreare, dacă 
geamurile acestora nu respectă 
prevederile Regulamentului nr. 43 
al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor 
Unite (CEE-ONU) – Dispoziții 
uniforme privind omologarea 

Art.I.-  La articolul 67 din Legea nr. 
38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere, publicată în 
Monitorul oficial al României, Partea I, 
nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(2) În cazul taxiurilor, R.A.R. nu va elibera 
certificatul de agreare, dacă geamurile 
acestora nu respectă prevederile 
Regulamentului nr. 43 al Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții 
uniforme privind omologarea materialelor 
pentru geamurile din sticlă securizată și 

Tehnică 
legislativă, 
conform pct.4 
și 5 din 
Avizul 
Consiliului 
Legislativ. 
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dinauntru, cât si din afara. 
 

materialelor pentru geamurile din 
sticlă securizată și instalarea 
acestora pe vehicule. 
 

instalarea acestora pe vehicule. 
 

3.    Art. II – Legea nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi închiriere, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 45 din 28 
ianuarie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

Tehnică 
legislativă, 
conform pct. 
5 din Avizul 
Consiliului 
Legislativ 

 


