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COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE IOAN – SABIN SĂRMAŞ   

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 

privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, transmisă 

Comisiei pentru transporturi și infrastructură şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor pentru dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx 121/2022 din 14 martie 

2022. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin Drulă 
 
 
 

tudor.monica
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 

asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport 

alternativ cu autoturism şi conducător auto 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru transporturi și 
infrastructură şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, 
spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ 
cu autoturism şi conducător auto, cu adresa nr. PLx 121/2022 din 14 martie 2022. 

Această propunere legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată în ședința din 7 martie 2022. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

La întocmirea prezentului raport preliminar s-au avut în vedere: avizul favorabil, 
cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ,  precum şi avizele nefavorabile ale 
Consiliului Economic şi Social, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.20 alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2019, în sensul ca autoturismele care 
efectuează transport alternativ să nu beneficieze de facilitățile de trafic aferente 
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serviciilor publice de transport local, cu excepția posibilității de a circula în localități pe 
banda special amenajată pentru mijloacele de transport auto în comun, fără a perturba 
circulația acestora. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură au examinat actul normativ în şedinţa din 5 aprilie 
2022.  

La lucrările comisiei, deputații și-au înregistrat prezenţa conform listei de 
prezenţă.  

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi,                              
domnul Dumitru Drăgan, subsecretar de stat şi domnul Robert Bistriceanu din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, domnul Cătălin Codreanu preşedinte al Asociaţiei 
Coaliţia pentru economia digitală şi domnul Vasile Ştefănescu preşedinte al 
Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizati din România. 

În urma dezbaterii propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită un Raport preliminar de 
respingere a propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu 
autoturism şi conducător auto. 

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

                  Cătălin Drulă 
 Zacharie Benedek 


