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Doamna pre§edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitutie §i in 

temeiul art. 25 lit. b) din Ordonan{a de urgen^a a Guvemului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvemul Romaniei formuleaza xirmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art.67 din Legea 

nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu 

modificdrile si completdrile ulterioare, ini|iata de domnii deputali PSD 

§erban Ciprian-Constantin §i Toma Vasilica impreuna cu un grup de 

parlamentari apar^inand PSD, AUR, Minoritati Nationale, USR-PLUS §i 
neafiliati (Bp. 186/2021).

Principalele reglementari1.

Propunerea legislativa are ca obiect modificarea art.67 alin.(2) din 

Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi §i in regim de 

inchiriere, cu modificdrile §i completdrile ulterioare^ in sensul modificarii 

conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca geamurile taxiurilor pentru ca 

Registrul Auto Roman (R.A.R.) sa elibereze certificatul de agreare a acestora. 
Astfel, se preconizeaza ca, in cazul taxiurilor, pentru eliberarea certificatului 

de agreare de catre R.A.R. sa fie aplicabile prevederile Regulamentului nr.43 

al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE- 

ONU) - Dispozitii uniforme privind omologarea materialelor pentru 

geamurile din sticld securizatd §i instalarea acestora pe vehicule.



11. Observatii §i propuneri

Consideram ca orice modificare legislativa in acest domeniu trebuie sa 

vizeze, in principal, siguran^a participan^ilor la traficul rutier §i nu confortul
A

personal al conducatorilor auto sau aspectul estetic al autovehiculelor. In 

acest context, avand in vedere faptul ea activitatea desfa§urata de catre taxiuri 

este transportul public de persoane, apreeiem oportuna men^inerea 

prevederilor legale ale art. 67 alin. (2) din lege, referitor la gradul de 

transparenta al geamurilor, pentru asigurarea unei vizibilitati corespunzatoare 

atat din interior, cat §i din exterior.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele men^ionate la pet. II, Guvernul nu 

sustine adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima.

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 
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