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Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării 
bicicletelor în spaţii publice 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiect de Lege 
privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice, trimis 
cu adresa nr. PLx. 644 din 4 decembrie 2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi sub nr.4c-13/1099 din 5 decembrie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin 
(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare încurajarea utilizării pe scară largă a 
bicicletei atât în mediul urban cât şi în cel rural, prin instituirea unor măsuri între care menţionăm: 
dotarea clădirilor publice sau de utilitate publică, pieţelor agroalimentare, târgurilor, autogărilor şi 
staţiilor de cale ferată ce deservesc trafic de călători cu structuri metalice care să permită parcarea 
concomitentă a minim zece biciclete cât şi montarea pe perioada staţionării acestora a unor 
dispozitive antifurt. Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor mai sus-menţionate, urmează 
să se suporte din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din sursele 
proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz. 

În şedinţa din data de 10 februarie 2020, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat Proiectul 
de Lege supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul  favorabil al Consiliului 
Legislativ și al Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să acorde aviz negativ Proiectului Lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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