
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

           Bucureşti, 7 octombrie 2019 
                           Nr. 4c-4/101/2019 

 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind inspecţia 

tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, transmis 

Comisiei pentru transporturi și infrastructură pentru dezbatere şi avizare pe fond, cu 

adresa nr. PLx.307/2019 din 1 iulie 2019. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Lucian Nicolae Bode 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
 

             Bucureşti, 7 octombrie 2019 
                              Nr. 4c-4/101/2019 
 

PLx. 307/2019 
 
 
 

R A P O R T    
 asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în România 

 

În conformitate cu prevederile art.95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind inspecţia 
tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, transmis cu 
adresa nr. PLx.307/2019  din 1 iulie 2019, înregistrat cu nr.4c-4/101/2019 din 3 iulie 
2019. 

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

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 26.06.2019 ca urmare a 
depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 alin(2) teza a III-a din Constituţia 
României republicată. 

  Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observaţii şi 
propuneri, prin avizul nr. 541/26.06.2019.   

  Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de 
lege, în şedinţa din data de 2 iulie 2019, prin avizul nr. 4c-8/352. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ proiectul de lege, în 
şedinţa din 3 septembrie 2019, prin avizul nr. 4c-3/254/2019.  

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în şedinţa din data de 17 
septembrie 2019,  a avizat favorabil actul normativ, prin avizul nr. 4c-13/583/2019. 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa din 2 
octombrie 2019. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi  deputaţii conform listei de prezenţă. 
    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.81/2000, în sensul ca activitatea de inspecţie tehnică periodică 
să se poată realiza, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul Republicii Moldova, pe 
teritoriul statelor membre ale Spaţiului Economic European şi pe teritoriul Confederaţiei 
Elveţiene, prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciză 
încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii. Pe teritoriul Republicii Moldova, 
al statelor membre ale Spaţiului Economic European şi pe teritoriul Confederaţiei 
Elveţiene activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în România se face numai prin persoane autorizate în România, în condiţiile 
prezentei legi . 

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

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură 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, 
 

                   Lucian Nicolar Bode                                       Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


