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A V I Z  
asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale nr.92/2007, trimis cu adresa nr. PLx 105 din 14 martie 2022, înregistrat la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/178 din 15 martie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția R omâniei, republicată, și ale art.9 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.92/2007. Potrivit expunerii 
de motive, proiectul de act normativ stabileşte că principiile care stau la baza organizării serviciilor 
publice de transport pe căile navigabile interioare inclusiv modalitatea de stabilire a compensaţiei 
acordate prestatorului serviciului public şi obligaţiile prestatorului serviciului public pentru a beneficia 
de compensaţie vor fi conforme prevederilor Regulamentului nr.1370/2007. Astfel că, pentru serviciile 
publice de transport persoane pe căile navigabile interioare, au calitatea de autoritate competentă în 
sensul Regulamentului nr.1370/2007, unităţile administrative-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară, cu excepţia serviciului public de transport naval de persoane între localităţile 
din Delta Dunării, unde Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are calitatea de autoritate 
competentă. Totodată, prin proiect se propune ca obligaţiile de serviciu public să se stabilească prin 
hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru serviciul public de 
transport naval de persoane între localităţile din Delta Dunarii sau prin hotărâre a autorităţii deliberative 
a unităţii administrative-teritoriale pentru serviciul public de transport persoane pe căile navigabile 
interioare. Categoriile de persoane care beneficiază de compensarea transportului naval, rutele, orarul şi 
frecvenţa curselor aferente se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-
teritoriale, dacă aceasta are calitatea de autoritate competentă în sensul Regulamentului nr.1370/2007. 

În şedinţa din data de 22 martie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege supus avizării și a avut 
în vedere avizul favorabil al Consililui Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
să acorde proiectului, un aviz favorabil. 

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