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BIROUL PERMANENT 
 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației 

pe infrastructura rutieră, transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură pentru 

dezbatere şi avizare pe fond, cu adresa nr. PLx.425/2016 din 12 octombrie 2016 . 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Lucian Nicolae Bode 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
 

        Bucureşti, 21 noiembrie 2017 
         Nr. 4c-26/153/2016 

 
PLx.425/2016 

 
 
 

R A P O R T    
 asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 

privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 
 

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 și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței 
circulației pe infrastructura rutieră, transmis cu adresa nr. PLx.425/2016  din 12 
octombrie 2016, înregistrat cu nr.4c-26/153/2016 din 12 octombrie 2016. 

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

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în ședința din 5 octombrie 2016. 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.306/6.04.2016; 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale,  nr.4c-5/801/24.10.2016; 
• avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, nr.4c-

7/763/31.10.2016. 
• avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, nr.4c-

9/232/5.01.2017 
• punctul de vedere negativ al Guvernului, nr. 871/MRP/24.02.2017. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de Lege în şedinţa din 
21 noiembrie 2017. 

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/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
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La lucrările comisiei au fost prezenţi  18  deputaţi, din totalul de 19 membri ai 
Comisiei. 

    Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Legii nr.265/2008 urmărindu-se modificarea și completarea statutului auditorilor și al 
inspectorilor de siguranță rutieră, inclusiv cu privire la condițiile de acces la profesiile 
respective, prevederea faptului că activitatea de inspecție de siguranță rutieră se 
realizează de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R, prin inspectori salariați, precum și 
relaxarea condițiilor cerute pentru atestarea auditorilor de siguranță rutieră. 

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

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea  
proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind 
gestionarea siguranței circulației pe infrastructură rutieră, deoarece dispozițiile 
cuprinse în proiectul de Lege se regăsesc în cuprinsul Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind 
gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, astfel încât adoptarea soluțiilor 
ar încălca prevederile art.16 alin (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit cărora “În procesul de legiferare este interzisă instituirea 
acelorași reglementări în mai multe articole sau alienate din același act normative ori în 
două sau mai multe acte normative.” 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                   Lucian Nicolar Bode                                       Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamantar,Iulia Ioana Mircea 


