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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind mobilitatea urbană durabilă 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată pentru aviz în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind 
mobilitatea urbană durabilă, transmis cu adresa nr. P.L.x.47/2023 din 8 februarie 2023, înregistrat 
la comisie sub nr.4c-3/53/2023 din 09  februarie 2023.  
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1427/19.12.2022, a avizat favorabil proiectul de 
lege cu observații și propuneri. 
                        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 06 februarie 2023.  
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea condiţiilor de 
mobilitate în zonele urbane şi rurale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 
transporturi precum şi creşterea siguranţei rutiere în zonele urbane, prin soluţii digitale şi ecologice 
de transport. Beneficiarii direcţi sunt autorităţile publice locale şi cetăţenii, prin reducerea 
congestiei la nivelul oraşelor îmbunătăţirea mobilităţii pentru desfăşurarea activităţilor zilnice atât 
ale locuitorilor, cât şi ale agenţilor economici. Potrivit proiectului, mobilitatea urbană durabilă 
reprezintă domeniul care asigură cadrul strategic şi operaţional pentru corelarea dintre planificarea 
şi dezvoltarea urbană şi transportul de persoane şi de mărfuri la nivelul cartierului, oraşului şi la 
nivelul teritoriului metropolitan. 
                       Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 20 martie 2023. 

           În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul 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. 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 
 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, Narcis Ionel Rebedea 
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