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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

  

   
   Comisia pentru industrii                                         Comisia pentru transporturi                                     
                şi servicii                                                                   şi infrastructură                                                              
            Nr.4c-3/168/2018                                                           Nr.4c-26/44/2018 

  
                                                                                            Bucureşti, 8 mai 2018 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, 

cu care  Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx.149/2018. 

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

legilor ordinare. 

 

 

 

        

                       PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE,                                           
 

                           Iulian Iancu                                Lucian Nicolae Bode                                          
 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

  

 

          Comisia pentru industrii                                                                                Comisia pentru transporturi                                     
                       şi servicii                                                                                                         şi infrastructură                                                              
                Nr.4c-3/168/2018                                                                                                  Nr.4c-26/44/2018 

  
                 
PLx.149/2018                                                                                                                           Bucureşti,8 mai 2018  
      
                                                                                                               

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind 

transporturile rutiere 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost 
sesizate, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere, transmis cu PLx.149/2018  din 26 martie 2018 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-3/168/2018, 
respectiv nr.4c-26/44/2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera decizională pentru acest 
proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 martie 2018. 
Consiliul Legislativ, prin avizul cu nr.951/10.11.2017, avizează favorabil proiectul de lege, cu observații și 

propuneri. 
Guvernul, prin punctul de vedere nr. 4290/17.04.2018, susține adoptarea proiectului de lege. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011, în 
sensul introducerii transportului necomercial al cailor de sport, cailor de hipoterapie şi a cailor de agrement în categoria 
transporturilor rutiere naţionale pentru care nu se aplică prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu. 

 În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, cele două comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de lege  după cum urmează: Comisia pentru industrii şi servicii,  
în şedinţa din 4 aprilie 2018  iar Comisia pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 8 mai 2018. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii  au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 20 membri ai 
Comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 
membri ai comisiei. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor.  
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, în 
forma Senatului, cu un amendament respins prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

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

 
                                           Iulian Iancu                                                        Lucian Nicolae Bode                                          
 
                                     
 
                                         SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 
                                        Roxana Mînzatu                                                         Marius Bodea 
 
 
 

       Consilier parlamentar, Monica Tudor 
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Anexa   
 

 
A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere 

 
Nr. 
crt. 

Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2011 Text Senat Text respins/autor 

 Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   LEGE 

pentru completarea art. 19 din Ordonanța 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere 

  

2.   
 
 
 
 

-------------- 
 

Articol unic.- La articolul 19 din Ordonanța 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 
rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare, după litera 
m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul 
cuprins: 
 
 
n) transportul necomercial al cailor de sport, al 
cailor de hipoterapie și al cailor de agrement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) transportul necomercial al animalelor 
destinate expozițiilor și competițiilor și al 
cailor de sport, al cailor de hipoterapie și al 
cailor de agrement 
 
Autor: Marius Sorin Ovidiu Bota – P.S.D. 
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