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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra proiectului de Lege privind
activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”, transmis cu adresa
nr. P.L.x. 145 din 20 martie 2019.
În raport de obiectul și conținutul său, proiect de Lege face parte din categoria legilor
ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.91
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

PREȘEDINTE,
Bendé Sandor

PREȘEDINTE,
Ciprian Constantin Şerban

PREȘEDINTE,
Simona Bucura Oprescu

PREȘEDINTE,
Mihai Alexandru Badea

PREȘEDINTE,
Ioan Sabin Sărmaş
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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind activităţile de transport alternativ
cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru
transporturi și infrastructură, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru tehnologia informațiilor și
comunicațiilor au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind activităţile de
transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” , transmis cu adresa nr. P.L.x. 145
din 20 martie 2019.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1204/19.12.2018, avizează favorabil actul normativ, cu
observații și propuneri.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din
18 martie 2019.
Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative cu observații și propuneri.
Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 6234/04.12.2018, a avizat nefavorabil
proiectul de act normativ.
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în ședința
din data de 27 martie 2019, a avizat negativ proiectul de Lege.
Comisia pentru muncă și protecție social, în ședința din data de 26 martie 2019, a avizat
favorabil proiectul de Lege.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în ședința din data de 16
aprilie 2019, a avizat favorabil proiectul de Lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru autorizarea,
organizarea şi controlul activităţilor de transport alternativ cu un autoturism cu conducător
„VTS”. Astfel, se are în vedere reglementarea activităţilor de transport care funcţionează prin
intermediul unor platforme digitale pe modelul economiei colaborative, prin introducerea unor
reglementări specifice, care să permită atât autorizarea acestora cât şi taxarea corespunzătoare.
Proiectul defineşte serviciile prestabilite de tip ridesharing şi propune prevederi clare cu privire
la autorizarea, taxarea, obligaţiile operatorilor şi ale şoferilor, precum şi la protecţia
beneficiarilor acestui tip de servicii.
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările și completările ulterioare, membrii celor 5 comisii au examinat proiectul de Lege
în şedinţa comună în data de 25 iunie 2019.
La lucrările ședinței au fost prezenți deputați din partea celor 5 comisii conform listelor
de prezență.
În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,
cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul
Brăcea Florentin, director, doamna Dragnea Maria, șef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, domnul Ovidiu Sîrbu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, domnul
Bogdan Bărboi, șef serviciu în cadrul Autorității Rutiere Române, doamna Toma Gheorghița, șef
serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor 5 comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege
privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” cu
amendamente admise şi respinse, prevăzute în anexele la raport.
*
*

*

În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în şedinţa din
4.12.2019, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile
sesizate în fond pentru corelări legislative.
În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din 17.12.2019.

Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat actul normative în şedinţa din
16 februarie 2021.
La lucrările comisiilor au fost prezenţi deputaţii conform listelor de prezenţă.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii celor cinci comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege privind activităţile de transport alternative
cu un vehicul cu conducător auto “VTS”, deoarece proiectul de lege mai sus menţionat şi
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternative cu
autoturism şi conducător auto, adoptată din Legea 204 din 7.11.2019 au acelaşi obiect de
reglementare.
În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor
ordinare.
Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9)
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

PREȘEDINTE,

PREȘEDINTE,

Bendé Sandor

PREȘEDINTE,

Ciprian Constantin Şerban

PREȘEDINTE,
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SECRETAR,
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Mihai Alexandru Badea
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SECRETAR,
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Radu-Dinel Miruţă
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