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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 

transmis comisiilor sesizate în fond cu adresa nr.P.L.x 394/2011 din 14 iunie 2011. 

 
 
 
 
                        PREŞEDINTE,                              PREŞEDINTE, 
 
                      Marin Almăjanu                                 Iulian Iancu                                 
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R A P O R T  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport 

rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 
                     
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate în 
fond, cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, transmis comisiilor sesizate cu 
adresa nr.P.L.x 394/2011 din 14 iunie 2011 şi înregistrat la comisii sub nr.23/190/2011 
din 16 iunie 2011, resepctiv nr.26/296 din 16 iunie 2011. 

Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională 
pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 iunie 2011. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa 

nr.463 din 19 aprilie 2011, cu observaţii şi propuneri. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de 

lege, cu avizul nr.31/617 din 28 iunie 2011.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia 

internă a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, urmărindu-se o reorientare a 
consumatorilor spre automobile nepoluante, care constituie o alternativă la 
autovehiculele care folosesc surse clasice de carburant. 
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Din punct de vedere al dreptului european demersul normativ cade sub 

incidenţa reglementărilor europene statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate 
Politicii europene în domeniul transporturilor, integrate segmentului legislaţiei europene 
– Generalităţi, prezentând tangenţe atât cu Politica europeană în domeniul mediului, cât 
şi cu Politica energetică a Uniunii Europene. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege şi 
documentele conexe în şedinţele din 2 octombrie 2012 şi 26 martie 2013. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 29 de membri 
ai comisiei. 

La dezbateri a participat, din partea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, domnul Septimiu Buzaşu - secretar de stat. 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au examinat proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 5 
martie 2013. 

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 32 de membri 
ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, în 
unanimitate, să propună planului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, în 
forma prezentată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

 
                             PREŞEDINTE,                                 PREŞEDINTE, 
                 
                            Marin Almăjanu                                  Iulian Iancu                                     
 
 
                                 
 
                                SECRETAR,                                      SECRETAR, 
 
                          Ion Marcel Ciolacu                          Radu Bogdan Ţîmpău                             
 

 
 

 
 
Consilier parlamentar, Andreea Neacşu     Consilier parlamentar Ioan Bivolaru 

Consultant parlamentar, Monica Tudor                      
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