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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii 
vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în 

România 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării 
sau înregistrării acestora în România, transmis cu adresa nr. P.L.x. 622/2019 din 2 decembrie 
2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/481 din 3 decembrie 2019.  
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 703/13.08.2019, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă propunerea legislativă în ședința din 
26 noiembrie 2019, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată.  
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 3987 din data de 30.07.2019, avizează 
nefavorabil prezentul proiect de act normativ. 
Guvernul, prin adresa nr. 1336/26.08.2019, nu susține adoptarea propunerii legislative. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000, în sensul instituirii posibilităţii de înmatriculare şi înregistrare de către RAR şi a 
vehiculelor rutiere lente. Totodată, se propune definirea vehiculului rutier lent ca fiind vehiculul 
rutier antrenat de un motor încorporat şi care, constructiv, pe drum plan nu se poate deplasa cu o 
viteză mai mare de 25km/h. 

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în ședința comisiei din 22 aprilie 2020.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 
 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. 91 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
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