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PUNCFE DE'VEUERE Ziua

referitoare la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.l95 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, 

cu modificările şi completările ulterioare (b277/23.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi ftincţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.î95 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în 

Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare 

(6277/23.06.2021).
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în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 13.07.2021, 

desfăşurată- Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

a) reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale avizarea au votat pentru 

NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

♦ legiuitorul ar trebui mai întâi să propună soluţii prin care să se asigure suficiente locuri 

de parcare pentru a fi asigurată respectarea prevederilor legale;
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• măsurile propuse de iniţiativa legislativă sunt excesive şi nejustificate, cadrul legislativ 

în vigoare, inclusiv hotărârile Consiliilor locale în ceea ce priveşte regulile de parcare, 

fiind suficient şi acoperitor;

b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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