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Comisia pentru transporturi §i infrastructura
Nr. LXXI/ 16 /05.02.2020

RAPORT
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfd a 

Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevazut la art.III din 
Legea nr.352/2015 pentru modificarea completarea Ordonanfei Guvernului 

nr.26/2011 privind infUnfarea Inspectoratului de Statpentru Controlul in
Transportul Rutier

(L20/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru transporturi §i infrastructura, prin 

adresa nr. L20 din data de 04.02.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, 
in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra proiectului de lege privind pentru 

aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului 
prevazut la artlll din Legea nr.352/2015 pentru modificarea pi completarea Ordonanpei 
Guvernului nr.26/2011 privind mfiinparea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in 

Transportul Rutier ( L20/ 2020) inipiator: Guvernul Romdniei.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea pana la data de 1 

ianuarie 2021, a termenului de aplicare prevazut la artlll din Legea nr.352/2015 pentru 

modificarea §i completarea Ordonanpei Guvernului nr. 26/2011 privind infiinparea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.
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Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege a avizat favorabil cu observa^:ii

§1 propuneri.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, in conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, reprezentan^i ai Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicafiilor.

in §edin^a din 5 februarie 2020 membrii Comisiei pentru transporturi §i 

infrastructura au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport de admitere fara 

amendamente.

Comisia pentru transporturi ^i infrastructura supune spre dezbatere §i 

adoptare, Plenului Senatului, raportui de admitere §i proiectul de lege.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art.76 alin.[2] din 

Constitu^ie.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.[7] 

pct.1 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera 

sesizata.

Pre§edinte, Secretar,

Senator lonel-Daniel Butunoi Senator V^silica Toma
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