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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru  Afaceri  Europene 

 
 
Bucureşti, 17 martie 2015 
Nr.   4c-19 / 183 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8 /2015 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007  privind stabilirea 

cadrului ed aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de 
odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. 

PL-x nr. 210 /2015 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvern ului 
nr. 8 /2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007  
privind stabilirea cadrului ed aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele 
și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a 
activității acestora, PL-x nr. 210 /2015. 
 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege asigură 
aplicarea Regulamentului (UE) Nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 3821/95 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în 
transportul rutier și de modificare a Regulamentului CE nr. 561 /2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale 
în domeniul transporturilor rutiere.  
   
Proiectul de lege stabilește în principal următoarele: 

− detalierea cadrului legislativ necesar aplicării regulamentului menționat 
− exceptarea pe teritoriul României de la aplicarea Regulamentului menționat a 

unor categorii de vehicule prevăzute la art. 13, alin (1) al aceluiași act 
− actualizarea cadrului instituțional de aplicare și control 
− reorganizarea contravențiilor conform regulamentelor europene 
− dreptul personalului cu atribuții de control din cadrul Autorității Naționale Sanitar 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor de a solicita au torității competente 
eliberarea cardurilor de control, în vederea respectării prevederilor 
Regulamentului (CE) Nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul 
transportului.  
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 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat  proiectul de 
lege în şedinţa din 4 martie  2015 cu reformularea a două articole. 
  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 91 din 29.01.2015, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  17 martie   2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene se raliază punctului de vedere transmis în Avizul 
consiliului legislativ, conform căruia în cazul acestui Regulament excepțiile și regimul 
sancțiunilor trebuie notificate Comisiei Europene. 
 
  

* 
* * 

 
 Analizând acquis-ul european relevant, precum și situ ația de fapt prezentată în 
expunerea de motive, Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea și oportunitatea 
reglementării. 
 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Ana BIRCHALL 
 

Secretar, 
 
 

Dorel Gheorghe CĂPRAR 
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