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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
București, 07.12.2022 

Nr. 4c-3/149/2014 
 

 

  

 COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 privind 

transportul public local transmisă Comisiei pentru industrii şi servicii și Comisiei 

pentru transporturi și infrastructură pentru examinare în fond cu adresa P.l.x. 195 

din 14 aprilie 2014.  

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

categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
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București, 07.12.2022 
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RAPORT   PRELIMINAR   SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din  

Legea nr. 92/2007 privind transportul public local 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru 
transporturi și infrastructură au fost sesizată în fond cu propunerea legislativă 
pentru pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 privind 
transportul public local, transmisă cu adresa P.l.x. 195 din 14 aprilie 2014.  
 Senatul, în şedinţa din data de 01 aprilie 2014, a respins propunerea 
legislativă. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 1213/01.11.2013, a avizat favorabil 
propunerea legislativă. 

Guvernul, prin adresa nr. 129/24.01.2014, nu susţine adoptarea propunerii 
legislative. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în sedinţa 
din 27 mai 2014, a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în şedinţa din data de 23 aprilie 
2014, a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al 
art. 27 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul acordării posibilităţii de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local şi operatorilor regionali în cazul existenţei unei 
asociaţii de dezvoltare intercomunitară. 
 Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
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legislativă în şedinţa din 06.11.2022. 
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative privind pentru 
modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 privind transportul public 
local din următoarele considerente: 

- nu este definit „operatorul regional” în Legea nr. 92/2007 şi nici în altă 
reglementare; 

- executarea serviciului de transport public local poate fi atribuit direct de 
către asociaţia de dezvoltare intercomunitară către „operatorul de transport înfiinţat 
de aceasta. O asociaţie de dezvoltare intercomunitară poate atribui executarea 
serviciului de transport public local oricărui alt operator de transport, dar numai 
prin contract de delegare a gestiunii, atribuit prin licitaţie. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu 


