
1 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

                  Bucureşti, 13.10.2021 
                                                             Nr.4c-3/135/2020 

 
 

 CĂTRE:  
 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 DOAMNEI PREȘEDINTE OANA-SILVIA ȚOIU 
 
 COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 
 DOMNULUI PREȘEDINTE CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN 
 

   
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 
adoptarea statutului personalului din Transportul Public Regulat Urban şi Metropolitan 
trimis spre examinare pe fond Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru muncă și 
protecție socială şi Comisiei pentru transporturi și infrastructură, cu adresa nr. PLx. 231 din 29 
aprilie 2020. 
 În raport de obiectul 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.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 

 

PREȘEDINTE, 

 

BENDE SÁNDOR 
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RAPORT  PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru adoptarea statutului personalului din Transportul 

Public Regulat Urban şi Metropolitan 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru muncă și protecție socială şi Comisia pentru 
transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru 
adoptarea statutului personalului din Transportul Public Regulat Urban şi Metropolitan, 
transmis cu adresa nr.PLx.231 din 29 aprilie 2020, înregistrat la Comisie pentru industrii şi 
servicii sub nr.4c-3/135 din 29 aprilie 2020. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.181/05.03.2020, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 992/18.02.2020, avizează nefavorabil 
proiectul de act normativ. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, potrivit art. 75 
alin. (2) teza a III-a din Constitutia României republicata. 
 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au 
examinat proiectul de Lege în şedinţa din 5 mai 2020, şi au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea nefavorabilă a proiectului de Lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea statutului personalului din 
transportul public regulat urban şi metropolitan, prin care se urmăreşte instituirea unor măsuri 
speciale referitoare la condiţiile de muncă deosebite şi la condiţiile de mediu nocive. 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 
12 octombrie 2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru adoptarea statutului personalului din 
Transportul Public Regulat Urban şi Metropolitan. 
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 În raport de obiectul 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, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

PREŞEDINTE, 

BENDE SÁNDOR 

Consilier, Teodora Desagă 


