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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind 

transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre 
dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 
privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, trimisă Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice cu adresa Plx nr.414/2015 din 18 mai 2015 şi înregistrată cu nr.4c-11/703 din 19 mai 2015 şi 
nr.4c-4/282/2014 din 19 iunie 2014. 
 Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul propunerii legislative, în 
şedinţa din 12 mai 2015. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr.210/09.03.2015. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterilor are ca obiect de reglementare completarea 
dispoziţiilor alin.(1) al art.3 din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole 
vegetale pe drumurile publice în sensul introducerii condiţiei ca produsele agricole vegetale, obţinute 
după recoltare, să fie transportate, de la punctele de recoltare la spaţiile de depozitare proprii, fără ca 
vehiculele folosite în acest scop să deţină tichet de cântar dacă  acestea nu depăşesc masa totală maximă 
admisă, prevăzută în legislaţia în vigoare sau, după caz, masa totală înscrisă în autorizaţia specială de 
transport eliberată de administratorul drumului. 

Completarea propusă duce la o dublă reglementare, având în vedere că norma este prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare în care sunt stabilite condiţiile de circulaţie pe drumurile publice a 
unor astfel de vehicule pentru care sunt stabilite şi sancţiuni în cazul nerespectării prevederilor legale 
referitoare la transportul în vehicule a mărfurilor care depăşesc masele totale maxime admise sau 
dimensiunile de gabarit admise. 
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 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 09.06.2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 35 de 
deputaţi, din totalul de 36 membrii ai comisiei. 
   

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din 23.11.2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 66 membrii ai 
comisiei. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind modificarea art.3 alin.(1) din 
Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
 
 
 
 
                      PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 
                                        

      Bogdan Liviu CIUCĂ                             Sorin-Constantin STRAGEA   
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Consilier parlamentar: Niculina Badea 
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BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative privind modificarea 
art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe 
drumurile publice, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu adresa Plx nr.414/2015 din 18 mai 2015 şi 
înregistrată cu nr.4c-11/703 din 19 mai 2015 şi nr.4c-4/282/2014 din 19 iunie 2014. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
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