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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru industrii                                            Comisia juridică, de disciplină 
            si servicii                                                                         şi imunităţi 
Bucureşti, 30.05.2007       Bucureşti, 30.05.2007 
         Nr.23/27/2007                                                                 Nr.P.L.x 44/2007 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra proiectului de 

Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, primit cu adresa 

nr.P.L.x 44 din 14 februarie 2007. 

  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor organice. 

              

        

 
                  PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE, 
 
                    Iulian Iancu                                                     Sergiu Andon 
 

 
 
 
 

Administrator
Original



 1

 
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru industrii                                            Comisia juridică, de disciplină 
            si servicii                                                                         şi imunităţi 
Bucureşti, 30.05.2007       Bucureşti, 30.05.2007 
         Nr.23/27/2007                                                                 Nr.P.L.x 44/2007 
 
 
 

 
RAPORT  COMUN  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată 
 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 
cu proiectul de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, trimis cu adresă P.L.x nr. 44 din 14 februarie 2007, înregistrată cu nr. 
31/109, respectiv nr. 23/27 in 15 februarie 2007. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 februarie 
2007, pe baza propunerii legislative a domnului deputat Sorin Marian Paveliu. 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1207 din 7 septembrie 2006 a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă. 

Guvernul, prin punctul de vedere trimis cu adresa nr. 3008 din 6 
octombrie 2006, susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil proiectul de 
lege, cu avizul nr. 28/90/15 martie 2007.  
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Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect abrogarea alineatului (5) 

al articolului 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, în scopul de a proteja medicul de familie 
de o eventuală răspundere legală instituită prin textul propus spre abrogare, întrucât, în 
viziunea iniţiatorului, prevederile acestuia sunt imposibil de pus în practică şi ignoră 
specificul activităţii medicale.  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2006, a fost 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670/03.08.2006 şi a fost 
modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2006, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.6/2007. În urma acestor modificări textul 
alineatului (5) al art. 22, într-o formulare diferită, a devenit alin. (6) cu următorul 
conţinut: „Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidenţa sa, 
care posedă permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul 
ministrului sănătăţii publice emis conform alin. (2), va solicita unităţii de asistenţă 
medicală autorizate examenul de specialitate necesar. În cazul în care unitatea de 
asistenţă medicală autorizată a stabilit că persoana este inaptă medical pentru a 
conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe a 
cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 7 martie 2007 şi în şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 20 martie 2007. 

În urma  dezbaterilor, a examinării  proiectului de lege, a avizului 
Consiliului Legislativ şi a punctului de vedere al Guvernului, s-a  întocmit  raportul 
iniţial  nr. PL-x 44 din 10 martie 2007, prin care s-a propus respingerea acestei  
iniţiative  legislative. 

În şedinţa  din 27 martie 2007, în temeiul prevederilor  art. 70 din 
Regulamentul Camerei  Deputaţilor, republicat, Plenul Camerei  Deputaţilor  a hotărât  
retrimiterea propunerii  legislative  la  comisiile sesizate în fond în vederea  reluării  
dezbaterilor, în prezenţa  iniţiatorilor, şi întocmirii  unui  raport suplimentar. 

Reexaminarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi din data de 23 mai 2007 şi în şedinţa Comisiei pentru 
industrii şi servicii din 30 mai 2007. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
15 deputaţi din totalul de 27 deputaţi membri ai comisiei iar la lucrările Comisiei 
pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  La dezbaterile asupra proiectului de lege a participat din partea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Diniţă Lucian, Şef 
serviciu Poliţia Rutieră.  
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  În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să îşi 
menţină punctul de vedere transmis cu raportul iniţial, respectiv propunerea de 
respingere a proiectului de lege.  
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE, 
 
                     Iulian Iancu                                                     Sergiu Andon 
 
 
 
 
 
                     SECRETAR,                                                    SECRETAR, 
 
                    Aurelia Vasile                                                   George Băeşu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                 Expert parlamentar, 
Daniel Bădina                                                                                              Mihaela Ivan-Cucu 


