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                                                      AVIZ 

 asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art.117 alin (3) din Regulamentul Camerei 

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

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare, în 

procedură de urgență cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative, transmis cu adresa                            

nr. PL-x 697/2022 din 2 noiembrie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/610 din                               

2 noiembrie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în 

ședința din 31 octombrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, și ale             

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

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.136/2022 pentru 

modificarea unor acte normative, în ședința din 28 februarie 2023. 

Prezenta inițiativă legislativă are ca obiect de reglementare potrivit expunerii de 

motive, armonizarea prevederilor legale în acord cu caracteristicile tehnice şi 

constructive actuale ale autovehiculelor, aşa cum sunt ele omologate şi admise în 

circulaţie, având în vedere că vehiculelor comerciale înregistrate sau puse în circulaţie 

într-unul dintre statele membre UE nu li se pot aplica cerinţe tehnice suplimentare legate 

de greutatea şi dimensiunile vehiculelor, astfel încât aceste cerinţe să constituie un 

obstacol în calea circulaţiei vehiculelor comerciale între statele membre, în scopul 
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protejării reţelei de drumuri publice, cu impact în asigurarea duratei normale de 

exploatare şi în eliminarea costurilor suplimentare pentru întreţinerea şi repararea 

infrastructurii rutiere. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații şi propuneri, transmis 

cu adresa nr. 1099 din 4 octombrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi             

(3 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative, în forma 

adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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