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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

       Bucureşti, 18.12.2002
         Nr.23/252/2002

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2002 pentru

modificarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.44/1997 privind transporturile

rutiere.

În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de

lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

István Antal
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                    Bucureşti, 18.12.2002
                                                                                   Nr.23/252/2002

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2002 pentru modificarea art.4

din Ordonanţa Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere

1. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.644 din 10 decembrie 2002, pentru avizare şi dezbatere
în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2002
pentru modificarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere.

Ordonanţa de urgenţă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ cu nr.1517 din 28 noiembrie 2002.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr.644 din 10 decembrie 2002, a avizat favorabil proiectul de lege,

în forma propusă de Guvern.
2. În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
3. Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc în şedinţele comisiei din 12 şi 17 decembrie 2002.
La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sub

conducerea domnului secretar de stat Tudor Florescu.
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 26 de deputaţi membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.
5. În urma dezbaterii, membrii comisiei au propus admiterea cu modificări a proiectului de lege.
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I.  A M E N D A M E N T E    A D M I S E

În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise

Nr.
crt.

Text OUG  nr.170/2002 Amendamente admise Motivaţia

0 1 2 3
1. LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.170/2002 pentru modificarea
art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.44/1997

privind transporturile rutiere

2. Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.170/2002 pentru modificarea
art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.44/1997
privind transporturile rutiere, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.893 din 10 decembrie 2002, cu
următoarea modificare:

3. Articol unic - Litera j) a alineatului (3) al
articolului 4 din Ordonanţa Guvernului
nr.44/1997 privind transporturile rutiere,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.222 din 29 august 1997, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea
nr.105/2000, cu modificările ulterioare, se
modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul unic va avea următorul cuprins:
Articol unic - "Litera j) a alineatului (3) al
articolului 4 din Ordonanţa Guvernului
nr.44/1997 privind transporturile rutiere,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.222 din 29 august 1997, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea
nr.105/2000, cu modificările ulterioare, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
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0 1 2 3
"j) autorizează activităţile de transport rutier
internaţional, direct sau în tranzit, în
conformitate cu prevederile legale şi ale
acordurilor şi convenţiilor internaţionale la
care România este parte; activităţile de
autorizare a transportului rutier internaţional,
direct sau în tranzit, se pot realiza direct de
către Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei sau prin
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

j) autorizează activităţile de transport rutier
internaţional, direct sau în tranzit, în
conformitate cu prevederile legale şi ale
acordurilor şi convenţiilor internaţionale la
care România este parte; activităţile de
autorizare a transportului rutier
internaţional, direct sau în tranzit, se
realizează de către Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."

                                        PREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR,

                                          István Antal                                                                        Aurelia Vasile

                                                                                                                 RAPORTORI:
Dep.Ioan Bivolaru - PSD Dep.Aurelia Vasile - PSD
Dep.Marin Anton - PNL Dep.Anca Boagiu - PD
Dep.Aurel Daraban - PSD Dep.Ioan Miclea - PRM   
Dep.Dumitru Palade - PRM Dep.Robert Raduly - UDMR  
Dep.Ion Rădoi - PSD Dep.Florentin Sandu - PSD
Dep.Pavel  Târpescu - PSD Dep.Istvan Erdei - UDMR
Dep.Cristian Buzea - PRM

Expert, Daniel Bădina


