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Domnului președinte  Sándor BENDE 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative, 

transmis spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru industrii și servicii  și Comisiei pentru transporturi 

şi infrastructură cu adresa nr. PLx. 697 din 2 noiembrie 2022.  

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Cătălin DRULĂ 
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 RAPORT PRELIMINAR  

 asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte 

normative, transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu adresa nr. PL-x 697/2022, 

înregistrată cu nr. 4c-4/312/02.11.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, conform prevederilor din Constituția 

României, republicată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 31 octombrie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act normativ, cu observații și propuneri, 

conform avizului nr. 1099/04.10.2022.  

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

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

alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2003, a art.154 alin. (4) din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile 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 

Ordonanţa Guvernului nr.27/2011.Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează armonizarea 

prevederilor legale în acord cu caracteristicile tehnice şi constructive actuale ale autovehiculelor, 

aşa cum sunt ele omologate şi admise în circulaţie, având în vedere că vehiculelor comerciale 

înregistrate sau puse în circulaţie într-unul dintre statele membre UE nu li se pot aplica cerinţe 

tehnice suplimentare legate de greutatea şi dimensiunile vehiculelor, astfel încât aceste cerinţe să 
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constituie un obstacol în calea circulaţiei vehiculelor comerciale între statele membre, în scopul 

protejării reţelei de drumuri publice, cu impact în asigurarea duratei normale de exploatare şi în 

eliminarea costurilor suplimentare pentru întreţinerea şi repararea infrastructurii rutiere. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

au examinat inițiativa legislativă în ședința din data de 23 noiembrie 2022. 

La ședința Comisiei pentru transporturi și infrastructură deputații au fost prezenți conform 

listei de prezență. 

La lucrări au participat, în calitate de invitați, domnul Gabor Sandor, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Transporturilor Infrastructurii.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură  au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui Raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor 

acte normative, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.          

 

 

                         

 

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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