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Comisia pentru transporturi §i infrastructura

Nr. LXXI/173/08.09.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea ^i completarea Legii 

nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi $i in regim de inchiriere
(1502/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru transporturi §i infrastructura prin adresa nr. 
L502/2020 din data de 10.08.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m 
vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
^i completarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi ^i in regim de 
inchiriere, initiata de: Butunoi lonel-Daniel - senator PSD; Manoliu Dan - senator PSD; Marin 
Gheorghe - senator PSD; Toma Vasilica - senator PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect modificarea §i completarea Legii nr.38/2003 
privind transportul in regim de taxi §i m regim de inchiriere, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, in sensul includerii in sfera notiunii de „taxi" a autovehiculelor din categoria 
autoturismelor cu pana la maximum 9 locuri, inclusiv locul conducatorului auto.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a dat un aviz favorabil, cu 
observatii ^i propuneri.

Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislativa §i a dat un.aviz
favorabil.

Guvernul, nu sustine adoptarea acestei initiativei legislative..

La dezbaterea initiativei legislative, au participat, in conformitate cu prevederile art.63 
din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului, reprezentantii Ministerului 
Afaceriior Interne §i Ministrului Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicatiilor, precum §i 
initiatorii propunerii legislative.
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Dezbaterea propunerii legislative a avut loc in §edinta din 08 septembrie 2020, care s-a 
desfa^urat prin mijloace electronice.

Membrii Comisiei pentru transporturi §i infrastructura au analizat propunerea 
legislative §i au hotarat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, adoptarea unui raport de 
admitere.

Comisia pentru transporturi infrastructura supune spre dezbatere 5i adoptare, 
Plenului Senatului, raportul de admitere ^i propunerea-legislativa;-----------------------------

Prin continutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare 5i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.[7] pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte,

Senator lonel-Daniel BUTUNOI

Secretar,

Senator Vasilied TOMA
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