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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 37/2018 privind promovarea 

transportului ecologic 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată 
pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru transporturi și infrastructură, 
care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege pentru completarea Legii 37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic, transmis cu adresa nr. P.L.x. 596/2020 din 30 septembrie 
2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/472/2020 din 30 septembrie 2020. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.741/29.07.2020, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.5744/13.07.2020, avizează favorabil 
proiectul de act normativ. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în temeiul 
art.115 alin.(5) din Constitutia României republicată. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.37/2018, 
intervenţiile legislative vizând ca procedura de achiziţie anuală de autovehicule specifice acestei 
forme de transport să se aplice, în limita a minimum 30% din flota fiecărui transportator public 
sau privat, până la atingerea unui prag de 80% din aceasta. De asemenea, este avută în vedere 
introducerea unei dispoziţii referitoare la suspendarea, pentru un an, a licenţei de transport, în 
cazul nerespectării, de către transportatori, a prevederilor Legii nr.37/2018. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 23 februarie 2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul 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. 
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