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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro 

 
 

 
                                                                                           Bucureşti, 28 septembrie 2021 

                       Nr.4c-4/24/2017 
 
 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra  proiectul de Lege pentru înfiinţarea 

Autorităţii Române pentru Siguranţa Rutieră - ARSR, cu care Comisia pentru transporturi 

şi infrastructură a fost sesizată  în fond, transmis cu adresa PL.x 91/2017 din 1 februarie 

2017. 

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

legilor ordinare.  

 

 

       

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Constantin Şerban 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro  

                                                                                                      
Bucureşti, 28 septembrie 2021 

                  
      PL-x 91/2017                                                                                                              

 
R  A  P  O  R  T    

asupra proiectului de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Române pentru Siguranţa 
Rutieră - ARSR 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură a fost sesizată în fond, cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
înfiinţarea Autorităţii Române pentru Siguranţa Rutieră - ARSR , transmis cu adresa nr. 
PL.x 91/2017  din 1 februarie 2017. 

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

Senatul a adoptat proiectul de lege, cu respectarea prevederilor art. 76 alin(2) 
din Constituţia României, în şedinţa din data  de 22 decembrie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observații și 
propuneri, prin adresa nr.690/13.07.2016. 

Guvernul a transmis un punct de vedere nefavorabil adoptării actului normativ, 
prin adresa nr.4067/11.05.2021. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat negativ actul 
normativ, prin avizul 4c-9/36 din 14 februarie 2017. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ 
actul normativ, prin avizul nr. 4c-6/40 din 21 februarie 2021. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ actul normativ, prin avizul 
cu nr. 4c-3/55/2017  din 15 februarie 2017. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil actul normativ în 
şedinţa din 15 februarie 2017. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ proiectul de lege, 
prin avizul 4c-7/107  din 16 februarie 2017. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Autorităţii Române 
pentru Siguranţă Rutieră, aspecte referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile 
acestei instituții, precum și abrogarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței 
circulației pe infrastructura rutieră. 

Potrivit prevederilor art.62  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat proiectul de lege în 
ședința din 28 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi respingerea actului normativ.  

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

 

 

  
PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

 
         Ciprian Constantin Şerban                                              Zacharie Benedek 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
                                                                                                                           Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor  


