
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

         Bucureşti, 23 februarie 2021 
                         Nr. 4c-4/21/2020 

 
 

 
 

BIROUL PERMANENT  
 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea 

termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier, transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

pentru dezbatere şi avizare pe fond, cu adresa nr. PL-x.20/2020 din 17 februarie 2020. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Constantin Șerban 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
 

           Bucureşti, 23 februarie 2021 
                           Nr. 4c-4/21/2020 
 

PL-x.20/2020 
 

R A P O R T    
 asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind 

înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură a fost sesizată pentru dezbatere şi avizare pe fond, în 

procedură de urgență, 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. PL-x.20/2020 din 17 

februarie 2020. 

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

Cameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege cu 

respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 1014/17.12.2019 a avizat favorabil actul 

normativ, cu observaţii şi propuneri. 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa din 

23 februarie 2021. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. 

    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea, până la data de 1 

ianuarie 2021, a termenului de aplicare prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. 

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

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea actului 

normativ în forma prezentată de Senat. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 
Ciprian Constantin Șerban                             Zacharie Benedek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ruxandra Dragne 
Consilier parlamentar, Iulia Mircea 


