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A V I Z  

asupra  

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2022 

pentru modificarea unor acte normative 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2022 pentru 

modificarea unor acte normative, trimis cu adresa PLx. 697/2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat inițiativa în ședința din data de 31 octombrie 2022.  

Inițiativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 6 alin.(1) lit.(d) pct.(i), precum 

şi a pct.3 al anexei nr.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, a art.15 alin.(3) şi a art.16 alin.(2) 

şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2003, a art.154 alin. (4) din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a art.164 alin.(4) 

din Legea nr.99/2016, a art.71 alin.(6) din Legea nr.100/2016, precum şi modificarea art.181 

din Ordonanța Guvernului nr.27/2011. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează 

armonizarea prevederilor legale în acord cu caracteristicile tehnice şi constructive actuale ale 

autovehiculelor, așa cum sunt ele omologate şi admise în circulație, având în vedere că 

vehiculelor comerciale înregistrate sau puse în circulație într-unul dintre statele membre UE nu 

li se pot aplica cerințe tehnice suplimentare legate de greutatea şi dimensiunile vehiculelor, 

astfel încât aceste cerințe să constituie un obstacol în calea circulației vehiculelor comerciale 

între statele membre, în scopul protejării rețelei de drumuri publice, cu impact în asigurarea 

duratei normale de exploatare şi în eliminarea costurilor suplimentare pentru întreținerea şi 

repararea infrastructurii rutiere. 

În ședința din data de 6 martie 2023, potrivit art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ 

supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 

cu observaţii şi propuneri, transmis cu nr. 1099/2022. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege.  
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           Laura VICOL                                                                                          Ladányi László Zsolt 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 
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