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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel: 021.316.03.43.     Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București 07.12.2022 
Nr. 4c-3/336/2020 

 

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 
acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, transportului 
naţional de persoane şi construcţiilor, transmis Comisiei pentru industrii și servicii, 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură au fost sesizate în fond, în procedură de urgență, cu 
adresa nr.P.L.x. 412 din 24 octombrie 2020. 

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

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

   

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile 

transportului de mărfuri, transportului naţional de persoane şi construcţiilor 

 
 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și infrastructură 

ecologic au fost sesizate în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 

pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, transportului 

naţional de persoane şi construcţiilor, transmis cu adresa nr. P.L.x. 412 din 

29.06.2020. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.479/19.05.2020, avizează favorabil 

proiectul de lege cu unele observaţii şi propuneri. 

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

şedinţa din 23.06.2020. 

 Guvernul, prin adresa nr. 4067 din 11.05.2021, nu susține proiectul de lege. 

 Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din data de 

29.03.2022, a avizat negativ proiectul de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea temporară, până la 

data de 31 decembrie 2020 inclusiv, a unor facilităţi în domeniile transportului de 

mărfuri şi construcţiilor, prin scutirea utilizatorilor de la obligaţia plăţii tarifului de 
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utilizare şi a tarifului de trecere, reglementate prin Ordonanţa Guvernului 

nr.15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.424/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege 

în şedinţa din data de 06.12.2022. 

La lucrările comisiei au participat deputaţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul 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 și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef birou, Neicu Cristina 


