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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
 

 
  Comisia pentru transporturi                                 Comisia juridică,   

         și infrastructură                                       de disciplină și imunități 
                Nr. 4c-4/32/2015                                                     Nr. 4c-13/   / 

 
                                                                                         Bucureşti, 8 martie 2022 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

constituirea, organizarea și funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto 

din România, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 85/2015 din 25 februarie 2015. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiect de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 
 

 

                 PREȘEDINTE,                          PREȘEDINTE, 

           Cătălin Drulă                         Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 
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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

  

 
 Comisia pentru transporturi                                    Comisia juridică,   

         și infrastructură                                       de disciplină și imunități 
                Nr. 4c-4/32/2015                                                     Nr. 4c-13/   / 

 
    Plx 85/2015                                                                  Bucureşti, 8 martie 2022 

 

 

RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru constituirea, organizarea și funcționarea 

Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
transporturi și infrastructură și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, 
spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea și 
funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România, transmisă cu 
adresa nr. P.l.x. 85/2015 din 25 februarie 2015.  

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) și (3) din Constituția României, republicată, 
și ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, conform 
avizului nr. 585 din 8 mai 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
ședința din 24 februarie 2015. 

Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative, potrivit punctului 
de vedere comunicat prin adresa nr.947/DPSG din 24 inie 2015. 
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Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în ședința din data de 
3 martie 2015, a avizat negativ propunerea legisaltivă. 

Comisia pentru învățământ, în ședința din data de 12 aprilie 2015, a avizat negativ 
actul normativ supus dezbaterii. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din data de 11 martie 2015, a 
avizat favorabil propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare constituirea, 
organizarea și funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România. 

În conformitate cu prevederile art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 26 august 2021, iar    
membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat actul normativ în 
şedinţa din 2 martie 2022.  

La lucrările comisiilor au fost prezenţi deputaţii conform listelor de prezenţă.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii celor două comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 
propunerii legislative pentru constituirea, organizarea și funcționarea Corpului experților 
și evaluatorilor tehnici auto din România. 

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

  
 

 
  PREȘEDINTE,                         PREȘEDINTE, 

           Cătălin Drulă                         Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 

 

 

                       SECRETAR,                          SECRETAR, 

                   Zacharie Benedek                            Ladányi László-Zsolt 
 

 

 

 
 

Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor                                                                                        Consilier, Denisa Popdan 




