
 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

       
      Bucureşti, 26 septembrie 2017 
      Nr. 4c-26/28/2014 

 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul înlocuitor asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim 

de taxi şi în regim de închiriere, transmis  Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

pentru dezbatere şi avizare pe fond, cu adresa nr. PLx. 339/2009 din 24 februarie 2014 . 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Lucian Nicolae Bode 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
 

      Bucureşti, 26 septembrie 2017 
      Nr. 4c-26/28/2014 

 
PLx.339/2009 

 
 
 

RAPORT  ÎNLOCUITOR 
   proiectului de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr. 38/2003 

                 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim 

de taxi şi în regim de închiriere, transmis cu adresa nr. PLx. 339/2009 din 24 februarie 

2014, înregistrat cu nr.4c-26/28/2014 din 26 februarie 2014. 

Potrivit  prevederilor art.75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este 

Camera Decizională. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în ședința din 24 iunie 2009. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.338/14.04.2009; 

• avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic; 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 

• punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 1172/07.05.2009. 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2008&cam=2&pag=comp20090903
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2008&cam=2&pag=comp20090908
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           Proiectul de Lege a fost retrimis spre  dezbatere  la Comisie în data de  

 26 februarie 2014. 

            Potrivit prevederilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare , Comisia pentru transporturi şi infrastructură a 

reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 26 septembrie 2017. 

            La lucrările comisiei au fost prezenţi  17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai 

Comisiei. 

    Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul ca numărul maxim de autorizaţii să se stabilească prin 

hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului general al Municipiului Bucureşti.  

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanți ai 

Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea 

respingerii  proiectului de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr. 

38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 

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

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

      PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                       Lucian Nicolae Bode                                  Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
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Consilier parlamentar, Dana Ştefănescu 


