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RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.85/2005
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2004 pentru
completarea Codului Penal
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea
Legii nr.85/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.109/2004 pentru completarea Codului Penal, trimisă cu adresa P.l.x 802 din
1 noiembrie 2006, înregistrată sub nr. 31/1273 din 3 noiembrie 2006.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct.2 lit.(i), din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă, în şedinţa din 26 octombrie 2006.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 631 din 2 mai 2006.
Guvernul, prin punctul său de vedere transmis prin adresa nr. 1604 din
22 mai 2006, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative.
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil iniţiativa legislativă
conform avizului transmis cu adresa nr. 542/CSM/2006.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
modificarea Legii nr. 85/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal, în sensul încriminării activităţii de
transport rutier public în regim de taxi sau rent-a-car fără licenţă de transport, fără
licenţă de execuţie pentru vehicul sau fără licenţă de execuţie pentru traseu, după
caz, ori cu licenţe cu valabilitate expirată. Totodată, se propune completarea
art. 2811 cu un nou alineat, alin. (4), care să prevadă că dispoziţiile acestui articol se
aplică tuturor categoriile de autovehicule indiferent de capacitatea lor de transport

sau număr de locuri prevăzute, proprietarul autovehiculului putând fi atât persoană
fizică sau juridică .
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa
legislativă susmenţionată, în şedinţa din 13 decembrie 2006. La lucrările Comisiei
a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Katalin
Barbara Kibedi – secretar de stat.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către
membrii Comisiei s-a constatat că modificarea alin. (1) al art. 2811 din Codul penal
nu este justificată întrucât, potrivit art. 55 lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare,
nerespectarea prevederilor art. 7 şi ale art. 25 alin. (1) constituie contravenţie şi se
pedepseşte cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei.
În ceea ce priveşte completarea art. 2811 cu un nou alineat, alin. (4), membrii
Comisiei au constatat că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 109/2005 privind transporturile rutiere nu se aplică transporturilor efectuate cu
vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă maximă autorizată,
inclusiv remorca şi semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone, respectiv transporturilor
rutiere de persoane efectuate cu vehicule rutiere care, prin construcţie şi echipare,
sunt destinate să transporte maxim 9 persoane, inclusiv conducătorul auto.
Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
au participat 16 deputaţi.
Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi ( un vot împotrivă), să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.85/2005 privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea
Codului Penal.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi
organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
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