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 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar II asupra proiectului de Lege 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 169 din 25 martie 
2019. 
 În raport de obiectul 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. 
     

 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
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R A P O R T   P R E L I M I N A R  II 
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 

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

industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine publică publică și siguranță 

națională, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 169 din 25 martie 

2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/121 din 26 martie 2019. 

          Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1215/19.12.2018, avizează favorabil 

propunerea legislativă. 

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

ședința din 20 martie 2019. 

 Guvernul, prin adresa nr. 2084/14.03.2022, susține proiectul de lege cu 

observații. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, în ședința din data de 14 decembrie 2017, a avizat nefavorabil proiectul 

de Lege.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul stabilirii obligaţiei autorităţilor 
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administraţiei publice locale de a asigura iluminatul public al trecerilor pentru 

pietoni nesemaforizate. 

         Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 

ședința din 10.05.2022. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform 

listei de prezență. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii  au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege cu amendamente admise prevăzute în anexa nr. 1 și amendamente respinse 

prevăzute în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. 

 La ședința Comisiei pentru industrii și servicii a participat, în calitate de 

invitat, domnul Bistriceanu Robert, ofițer specialist în cadrul Inspectoratului 

General al Poliției Române din Ministerul Afacerilor Interne. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 Conform prevederilor 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. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
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Șef birou, Cristina Neicu 
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Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice 
 

Nr. 
crt. 

OuG nr. 195/2002 Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.   Titlul Legii 
LEGE 
pentru completarea  Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile 
publice 

Nemodificat  

2.   Art.I. – Ordonanța de urgență 
urgență a Guvernului nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile 
publice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.670 
din 3 august 2006, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3.   1. La articolul 72, după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alin.(8), cu următorul cuprins: 
„(8) Administratorul drumului are 
obligația să asigure iluminarea 
corespunzătoare a trecerilor pentru 
pietoni nesemaforizate marcate și 
semnalizate corespunzător, de pe 
sectoarele de drumuri internaționale 
«E», drumuri naționale și drumuri de 
interes județean situate în intravilanul 
localităților, prin utilizarea unor 
sisteme de iluminat performante 
din punct de vedere energetic.” 

1. La articolul 72, după alineatul (7) se introduce 
un nou alineat, alin.(8), cu următorul cuprins: 
 
„(8) Administratorul drumului public are obligația să 
asigure iluminarea corespunzătoare a trecerilor 
pentru pietoni nesemaforizate marcate și semnalizate 
corespunzător, de pe sectoarele de drumuri 
internaționale «E», drumuri naționale și drumuri de 
interes județean situate în intravilanul localităților.” 
Autori: Comisia pentru transporturi și infrastructură, 
Comisia pentru industrii și servicii 
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4.  Art. 105 - Constituie 
contravenţii şi se sancţionează 
cu amenda prevăzută în clasa a 
V-a de sancţiuni următoarele 
fapte săvârşite de către 
persoane juridice: 

2. La articolul 105, după punctul 
29 se introduce un nou punct, 
pct.291, cu următorul cuprins: 
„291. neîndeplinirea obligației de 
către administratorul drumului de a 
asigura iluminarea corespunzătoare a 
trecerilor pentru pietoni în condițiile 
prevăzute la art.72 alin.(8).” 

2. La articolul 105, după punctul 29 se introduce 
un nou punct, pct.291, cu următorul cuprins: 
 
„291. neîndeplinirea obligației de către 
administratorul drumului public de a asigura 
iluminarea corespunzătoare a trecerilor pentru pietoni 
în condițiile prevăzute la art.72 alin.(8).” 
Autori: Comisia pentru transporturi și infrastructură, 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru industrii și servicii 

 

5.   Art.II. – (1) Prevederile art.72 
alin.(8) intră în vigoare la un an de la 
data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
(2) Prevederile art.105 pct.291 intră 
în vigoare la 2 ani de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Nemodificat  
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Anexa nr. 2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr 
crt. 

Text Senat  Amendament propus Motivaţie 
1. pentru sustinere 
2. pentru respingere 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1. 1. La articolul 72, după alineatul (7) se introduce 

un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins: 
”(8) Administratorul drumului are obligaţia să 
asigure iluminarea corespunzătoare a trecerilor 
pentru pietoni nesemaforizate marcate şi 
semnalizate corespunzător, de pe sectoarele de 
drumuri internaţionale <<E>>, drumuri naţionale şi 
drumuri de interes judeţean situate în intravilanul 
localităţilor, prin utilizarea unor sisteme de 
iluminat performante din punct de vedere 
energetic.” 

 

 
 
(8) Administratorul drumului public are obligaţia 
să asigure iluminarea corespunzătoare a trecerilor 
pentru pietoni nesemaforizate marcate şi 
semnalizate corespunzător, de pe sectoarele de 
drumuri internaţionale <<E>>, drumuri naţionale 
şi drumuri de interes judeţean situate în 
intravilanul localităţilor. 
Autor: Comisia pentru transporturi și 
infrastructură 
 
”(8) Administratorul drumului are obligaţia să 
asigure iluminarea corespunzătoare a trecerilor 
nesemaforizate marcate şi semnalizate 
corespunzător, cu sisteme inteligente de 
iluminat tip led cu lumină asimetrică pentru 
crearea unui contrast puternic între trecerea 
de pietoni și suprafața carosabilului, de pe 
sectoarele de drumuri internaţionale <<E>>, 
drumuri naţionale şi drumuri de interes judeţean 
situate în intravilanul localităţilor.” 
Autori: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională 

 
 
2. respins la vot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Amendament de 
tehnică legislativă pentru 
respectarea principiului 
legalității precizat de 
art.1, alin.(3) și (5) din 
Constituție, care impune 
formularea unor texte 
clare și inteligibile în 
elaborarea actelor 
normative 
 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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