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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
Comisia pentru industrii                                                   Comisia pentru transporturi          
           şi servicii                                                                             şi infrastructură                                                      
     Nr.4c-3/379/2016                                                                    Nr.4c-26/145/2016 

  
                                                                                                   Bucureşti, 22.05.2017 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere,  

cu care Comisia pentru industrii şi servicii  și Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură au fost sesizate în fond, transmisă cu adresa Plx.379/2016. 

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

legilor ordinare.   

 

 

      

                  PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE,                                           
 

                    Iulian Iancu                                         Lucian Nicolae Bode                                          
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      PLx379/2016                                                                                                               

 
 
 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de Guvern 

nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere 
 
 
 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii 

şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, pentru dezbatere 

şi avizare cu  propunerea  legislativă  pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.27 

din 31.08.2011 privind transporturile rutiere, transmisă cu adresa nr. PL.x 379/2016 din 

26 septembrie 2016 şi înregistrată la comisii sub nr.4c-3/379/2016, respectiv nr.4c-

26/145/2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, camera decizională este Camera Deputaţilor. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 septembrie 

2016. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr.342/13.04.2016 a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în şedinţa 

din data de 22 februarie 2017 a avizat favorabil propunerea legislativă, aviz cu nr.4c-

6/398. 

Guvernul , prin punctul său de vedere nr.871/MRP/24.02.2017, nu susține 

adoptarea acestei propuneri legislative.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/2011, în sensul instituirii măsurii ca staţiile publice să aibă un 

administrator, numit de autoritatea locală, care să răspundă de buna funcţionare a staţiilor 

şi a dotărilor acestora, de mentenanţă, curăţenie şi de utilizarea cronologică a staţiilor 

pentru evitarea congestionării, precum şi al instituirii în sarcina utilizatorilor staţiei a 

obligaţiei de a obţine de la administratorul staţiei publice avizul de utilizare pentru 

încadrarea în graficul staţiei. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisiile au dezbătut propunerea legislativă şi documentele conexe în şedinţe 

separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea 

legislativă după cum urmează: Comisia pentru industrii şi servicii în şedinţa din 11 

octombrie 2016, iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în 

şedinţa din 16 mai 2017. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, au fost prezenți 18 deputați 

din totalul de 18 membri ai comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de  18 membri ai comisiei. 
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Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 

au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea  propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei 

de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere. 

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

legilor ordinare. 

   
 
 

 
             PREŞEDINTE,                                                         PREŞEDINTE,                                           

 
              Iulian Iancu                                                         Lucian Nicolae Bode                                         
 
 
 
 
 
 
              SECRETAR,                                                             SECRETAR, 
 
           Roxana Mînzatu                                                         Bodea Marius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ioan Bivolaru                                                             Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea                                                                       
Consilier parlamentar, Cristina Donea                                                           Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 
 


