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Comisia pentru transporturi infrastructura
Nr. LXXl/172/08.09.2020

RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru modiflcarea completarea Ordonantei 

Guvemului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate 

certificarea autenticitdtii vehiculelor rutiere in vederea comercializdrii, 
inmatriculdrii sau inregistrarii acestora in Romania a Ordonantei 

Guvemului nr.80/2000 privind omologarea yi certificarea produselor^i a 

materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum yi 
conditiile de introducere pe piata ^i de comercializare a acestora

(L507/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru transporturi $i infrastructura prin adresa nr. 
L507/2020 din data de 20.08.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege pentru modiflcarea 
completarea Ordonantei Guvemului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de 
identitate certiflcarea autenticitdtii vehiculelor rutiere in vederea comercializdrii, 
inmatriculdrii sau inregistrdrii acestora in Romania a Ordonantei Guvemului 
nr.80/2000 privind omologarea certiflcarea produselor a materialelor de exploatare 
utilizate la vehiculele rutiere, precum conditiile de introducere pe piatd de 
comercializare a acestora, initiata de; Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea $1 completarea Ordonantei 
Guvemului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate §i certificarea 
autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii 
acestora in Romania, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr.230/2003, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, §1 a Ordonantei Guvemului nr.80/2000 privind 
omologarea certificarea produselor §i materialelor de exploatare utilizate la vehiculele 
rutiere, precum §i conditiile de introducere pe piata §i de comercializare a acestora, aprobata
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cu modificari §i completari prin Legea nr.671/20002, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, interventiile legislative vizand punerea m aplicare a Regulamentului (UE] 
2018/858 al Parlamentului European §i al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea §i 
supravegherea pietei autovehiculelor $i remorcilor acestora, precum ^i ale sistemelor, 
componentelor §i unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a 
Regulamentelor [CE) nr.715/2007 51 (CE) nr.595/2009 5! de abrogare a Directive! 
200/46/CE. ...................... .........

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i a dat un aviz favorabil cu observatii
$i propuneri.

Comisia pentru administrate publica a transmis un aviz favorabil.

Comisia pentru afaceri europene a transmis un aviz favorabil.

Comisia economica, industrii ^i servicii a transmis un aviz favorabil

Dezbaterea proiectului de lege a avut loc m ^edinta din 08 septembrie 2020, care s-a 
desfa§urat prin mijloace electronice. Membrii Comisiei pentru transporturi §i 
infrastructure au analizat proiectul de lege §i au hotarat, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenti, adoptarea unui raport de admitere.

Comisia pentru transporturi ^i infrastructure supune spre dezbatere §i adoptare, 
Plenului Senatului, raportul de admitere §i proiectul de lege.

Prin continutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice §i urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.[7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prime Camere sesizate.

Pre^edinte,
Senator lonel-Daniel BUTUNOI

Secretar,

Senator Vasilica TOMA
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