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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
 

 
 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind 

exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din România, transmis Comisiei 

pentru transporturi şi infrastructură pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr. 

Plx.342/2012 din 26 februarie 2014. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai LUPU 
 
 

Bucureşti,  21 aprilie 2016 
Nr.  4c-26/29/2014 

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
 
 
 

 
 

R A P O R T    
 asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei de instructor auto 

cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din România 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată spre dezbatere pe 
fond, cu  propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept 
de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei 
Instructorilor Auto din România, transmis cu adresa nr. Plx. 342/2012 din 26 februarie 
2014, înregistrat cu nr.4c-26/29/2014 din 26 februarie 2014. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.155/06.03.2012); 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

31/701/01.10.2012); 
• avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr.4c-

27/274/02.10.2012); 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitarea de şanse penru femei şi bărbaţi (nr.4c-

37/338/08.10.2012); 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1263/15.02.2016). 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 17 septembrie 2012. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat propunerea legislativă în şedinţa 
din 19 aprilie 2016. 

Bucureşti, 21 aprilie 2016 
Nr. 4c-26/29/2014 

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 22 de deputaţi, din totalul de 22 de 
membri ai Comisiei. 

    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare exercitarea profesiei de 
instructor auto, ca profesie de sine-stătătoare, precum și organizarea și funcționarea 
Camerei Instructorilor Auto din România, ca organizație profesională, cu personalitate 
juridică, de interes public, apolitică și independentă.   

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

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 
legislative privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, 
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din 
România.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

 
Mihai LUPU 

 
Constantin GALAN 


