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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 

38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu 
metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 1.191/69 şi nr.1.107/70 ale Consiliului 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 
241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul 
transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1.191/69 şi nr.1.107/70 ale Consiliului, trimis cu adresa nr. PLx.311/2016 
din 1 septembrie 2016.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa 
din  27 septembrie 2016. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente: 

 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

1.  Art. I. – Alineatul (4) al 
articolului 241 din Legea nr. 
38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 45 din 
28 ianuarie 2003, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(4) În locurile de aşteptare 
asigurate de administraţia 
fiecărui aeroport din raza 
teritorială a municipiului 
Bucureşti şi a judeţului Ilfov 
au acces numai taxiurile care 
deţin autorizații emise de 
autoritățile de autorizare din 
aceste unităţi administrativ-
teritoriale. 

Art. I. – Alineatul (4) al 
articolului 241 din Legea nr. 
38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 45 din 
28 ianuarie 2003, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(4) În locurile de aşteptare 
asigurate de administraţia 
fiecărui aeroport din raza 
teritorială a municipiului 
Bucureşti şi a judeţului Ilfov 
au acces numai taxiurile care 
deţin autorizații emise de 
autoritățile de autorizare din 
una dintre aceste unităţi 
administrativ-teritoriale. 

Pentru claritatea textului. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
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