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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de 

Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 

transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei 

pentru transporturi și infrastructură care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind 

desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea 

Ministerului Transporturilor, transmis cu adresa nr. P.L.x. 455/2018 din 11 

septembrie 2018, înregistrat sub nr.4c-3/402 din 12 septembrie 2018. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.386/26.04.2018, avizează favorabil proiectul 

de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desființarea Autorității 

Metropolitane de Transport București care funcționează în subordinea Ministerului 

Transporturilor. Totodată, se propune ca de la data desființării Autorității 

Metropolitane de Transport București, atribuțiile referitoare la înființarea, 
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autorizarea, exploatarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de transport 

public rutier de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București și 

a județului Ilfov să fie exercitate de Consiliul General al Municipiului București și 

de Consiliul Județean Ilfov, direct sau prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București - Ilfov. De asemenea, se propune preluarea 

patrimoniului Autorității Metropolitane de Transport București de către Ministerul 

Transportului, preluarea personalului de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov și finalizarea proiectului 

european CISMOB.  

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în ședința comisiei din 18 

septembrie 2018. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

 

Octavian Petric 

 

 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 


