
 1 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

   
Comisia pentru industrii   Comisia pentru administraţie         Comisia pentru tehnologia      Comisia pentru transporturi  
   şi servicii                        publică şi amenajarea teritoriului      informaţiei şi comunicaţiilor        şi infrastructură  
 4c-3/502/2018 4c-7/541/2018                                   4c-19/54/2018                           4c-4/174/2018 

 
                                                                                          

              Bucureşti, 25 iunie 2019 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 

activităţile prestabilite de tip ridesharing,  cu care Comisia pentru industrii şi servicii, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură au fost sesizate în fond, transmisă cu adresa Pl.x 659 din 31.10.2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

 

   

  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE,                                     
 

 Iulian Iancu        Florin Claudiu Roman    Cătălin Drulă            Lucian Nicolae Bode                    
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         Bucureşti, 25 iunie 2019 
 

                 Plx 659/2018       
                                                                                                        

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 

asupra propunerii legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi 
servicii, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă privind 
activităţile prestabilite de tip ridesharing, transmisă cu adresa nr. Pl.x 659/2018 din 
31 octombrie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este Camera 
Deputaţilor. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 29.10.2018. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, prin avizul cu nr. 518/30.05.2018. 
Consiliul Economic şi social a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii, prin avizul cu nr. 2445 din 15.05.2018. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil propunerea legislativă în şedinţa din data de 13 noiembrie 2018. 
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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Guvernul, prin punctul de vedere transmis prin adresa cu nr. 219/22.02.2019, 
nu susţine adoptarea propunerii legislative.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare autorizarea, organizarea 
şi controlul serviciilor de transport, care funcţionează prin intermediul unor platforme 
digitale (ridesharing), pe principiul economiei colaborative, prin introducerea unor 
reglementări specifice, care să faciliteze autorizarea şi taxarea corespunzătoare a 
operatorilor acestor servicii de transport. 

În conformitate cu prevederile art.63 şi ale art. 61  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cele 4 comisii reunite au dezbătut propunerea legislativă în 
şedinţa comună din data de 25 iunie 2019. 

Deputaţii celor 4 comisii au participat la şedinţă conform listelor de prezenţă. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor 4 comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative privind activităţile 
prestabilite de tip ridesharing din următoarele considerente: 

1. Necorelarea proiectului cu legislația în vigoare este de natură să dea naștere 
unor elemente de discriminare pe criterii progesionale; 

2. În conținutul propunerii legislative nu este reglementat aspectul privind 
asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora și a mărfurilor transportate; 

3. Nu s-a avut în vedere modalitățile de supraveghere și control ale activităților 
prestabilite de tip ridesharing; 

4. Nu se regăsesc informații cu privire la autoritățile competente care să 
efectueze controlul și să sancționeze nerespectarea prevederilor acesteia; 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 

 
  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE,                         

 
 Iulian Iancu        Florin Claudiu Roman    Cătălin Drulă            Lucian Nicolae Bode              
       

 
 
 
SECRETAR,             SECRETAR,                   SECRETAR,            SECRETAR, 
 
Adnagi Slavoliub   Simona Bucura Oprescu     Pavel Popescu           Marius Bodea 


