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 COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 DOMNULUI PREȘEDINTE MIHAI-ALEXANDRU BADEA 

 

 COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 DOMNULUI PREȘEDINTE CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN 

  

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar suplimentar asupra proiectului 
de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis Comisiei pentru 
industrii şi servicii, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi pentru examinare în fond, cu adresa P.L.x. 
75/2017. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

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

 

 

 
PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
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RA P O R T     P R E L I M I N A R    S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, în fond, cu proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, transmis cu adresa P.L.x. 75/2017. 
 Senatul, în şedinţa din data de 22.12.2016, a adoptat proiectul de Lege în condițiile art. 75 
alin. (2) teza III din Constituția României, republicată. 
 Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 557/02.06.2016, a avizat favorabil propunerea 
legislativă. 
 Guvernul, prin adresa nr. .83/DPSG/29.01.2020, nu susține propunerea legislativă. 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în sedinţa din data de 
07.02.2017, a avizat negativ proiectul de Lege. 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în sedinţa din data de 
22.02.2017, a avizat negativ proiectul de Lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul instituirii unor noi reguli privind semnalizarea lucrărilor care se 
execută pe drumurile publice, precum și în ceea ce privește limitările de viteză. 
  În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de Lege în şedinţa din 
28.02.2017.  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.  
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea proiectului de Lege din următoarele considerente: 
- reglementările propuse la art. 33 alin. (21) se regăsesc în cuprinsul art. 33 alin. (3) din  
ordonanță, art. 84-87 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
195/2002 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, în cadrul Normelor metodologice 
privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea 
executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului de interne și al ministrului transporturilor nr. 1112/411/2000, precum 
și în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- în vederea stabilirii unor măsuri suplimentare de siguranță în anumite zone (școli, 
gradinițe,  
zone centrale ) este necesar să se stabilească anumite restricții de viteză, inclusiv sub 50km/h; 
- interzicerea limitării de viteză sub 50km/h pe întreaga localitate nu are suport tehnic și 
juridic, deoarece pot fi sectorare de drum care tranzitează localități și, din cauza configurației 
traseului, respectiv sector de curbe ale căror raze de racordare în plan orizontal sunt mai mici și au 



fost proiectate la viteze mai mari de 50km/h, pot pune în pericol siguranța participanților la 
circulație. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 

* 
*    * 

 
 În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, în ședința din 27.03.2019, plenul Camerei Deputaților a hotărât 
retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond în vederea examinării și depunerii unui 
nou raport suplimentar.  
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 
23.03.2021. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege cu amendamente respinse prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi deputați conform listelor de prezență. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Neicu Cristina 



Anexa 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 
crt. 

 
Text OUG nr. 195/2002 

 
Text Senat Amendamente respinse/autor  

Motivaţia 
adoptării/ 
Motivația 
respingerii 

Camera 
Decizională 

1.  

 
 
 

------------------------- 

3. La articolul 49, după 
alineatul 4 se introduce un nou 
alineat, alin.(5), cu următorul 
cuprins: 
„(5) Se interzice limitarea 
vitezei sub 50 de km pentru 
autovehicule la întreaga 
localitate, adică de la 
indicatorul ce anunţă intrarea 
într-o localitate până la 
indicatorul de ieşire din 
localitate.” 

1. La punctul 3 la art. 49 în loc 
de alineat (5) nou să se 
introducă un alineat (31) având 
următoarea formulară:  
„(31) Pe drumurile naționale și 
europene care trec prin 
localități limitarea vitezei 
prevăzută în alineatul 
precedent se poate face strict 
pentru pentru porțiunile de 
drum care indică aceste 
restricții cum ar fi trecere de 
pietoni, prezența în apropiere 
de școli sau unități sanitare ori 
centru istoric, și nu se pot 
extinde pentru întreaga 
localitate.” 
Autor: Márton Árpád-U.D.M.R.  
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2.  

 
 
 
 
 

-------------------------- 

4. La articolul 50, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
 
 „(11) În afara localităților 
limitările de viteză trebuie să fie 
restrânse pe o distanţă minimă 
necesară care nu poate depăşi 3 
km, cu excepţia lucrărilor în 
executare. Dacă limitarea este 
stabilită din cauza frecventelor 
accidentări pe timp de iarnă sau 
fenomene care fac drumul 

2. Prima frază al propunerii de 
la punctul 4 referitoare la 
introducerea unui alin. (11) la 
art. 50 să se reformuleze după 
cum urmează:   
„(11) În afara localităților limitele 
de viteză prevăzute la alin. (1) 
în cazul drumurilor naționale 
și europene pot fi restrânse pe o 
distanță minimă necesară 
pentru evitarea pericolelor 
existente. Dacă limitarea este 
stabilită din cauza frecventelor 
accidentări pe timp de iarnă sau 
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lunecos, trebuie să fie folosite 
panouri adiţionale care trimit la 
situaţiile în care restricţia este 
aplicabilă.” 

fenomene care fac drumul 
lunecos, trebuie să fie folosite 
panouri adiționale care trimit la 
situațiile în care restricția este 
aplicabilă.” 
Autor: Márton Árpád-U.D.M.R.  

 
 

 


