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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel: 021.316.03.43.     Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
         București, 04.02.2019 

                                                        Nr.4c-3/416/2019 
 
  
 
  

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE BODEA MARIUS 
 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 
ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE ION MOCIOALCĂ 
 

 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice cu care comisiile noastre au fost sesizate în fond, 

transmis cu adresa nr. P.L.x. 552/2019 din 28 octombrie 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. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
     PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
                                  Tel: 021.316.03.43Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

 
 București, 04.02.2020 

                                                        Nr.4c-3/416/2019 
 
 

 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

552/2019 din 28 octombrie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/416/2019 din 

29 octombrie 2019. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 460/04.06.2019, avizează favorabil 

proiectul de Lege cu observații și propuneri. 

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

sedinţa din 21 octombrie 2019, în condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

 Guvernul, prin avizul 1162/DPSG din data 29 iulie 2019, susţine adoptarea 

acestei iniţiative legislative cu observaţii si propuneri. 

 Consiliul Economic şi Social, cu avizul 2358 din data 14.05.2019, avizează 

favorabil propunerea legislativă. 



 2

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, în ședința din 27.11.2019, a avizat favorabil proiectul de Lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect completarea Ordonanței de urgență a 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii valabilităţii permisului de 

conducere eliberat pentru categoria B şi în cazul anumitor tipuri de motociclete, 

dacă deţinătorul permisului are vârsta de 24 de ani împliniți, iar permisul eliberat 

pentru categoria B a fost obţinut ,,cu cel puţin doi ani în urmă”. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 

în ședința din 29 ianuarie 2019. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

 La lucrările ședinței au fost prezenți în calitate de invitați domnul Brăcea 

Florentin, director și doamna Dragnea Maria, ofițer specialist din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 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. 91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera decizională pentru acest proiect de Lege este Camera Deputaților. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 

 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 



3 
 

Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

Text Senat Amendamente admise/autor Motivarea 

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

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Ordonanța de 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. După litera j) a alineatului (1) al articolului 
241 se introduce o nouă literă, lit. k), cu 
următorul cuprins: 
„k) permisele de conducere eliberate pentru 
categoria B sunt valabile pentru motociclete cu 
cilindree  maximă de 125 cm3, cu puterea  
maximă de 11 kW  și cu un raport 
putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg (categoria 
Al), cu condiția ca deținătorii permiselor să aibă 
vârsta minimă de 24 de ani împliniți şi permisul 
categoria B obținut cu cel puțin doi ani în urmă.” 

1. După litera j) a alineatului (1) al articolului 241 
se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul 
cuprins: 
 „k) permisele de conducere eliberate pentru categoria 
B sunt valabile și pentru motocicletele cu transmisie 
automată cu cilindree  maximă de 125 cm3, cu 
puterea  maximă de 11 kW  și cu un raport 
putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1.  
Deținătorii permiselor trebuie să aibă vârsta minimă 
de 24 de ani împliniți, permisul pentru categoria B 
obținut de minimum trei ani și să facă dovada  
absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul 
unei unități autorizate de pregătire a 
conducătorilor de autovehicule.” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 
 
 
Prevedere necesară. Ținând cont 
de factorul de risc privind gradul 
de siguranță rutieră și de faptul că 
posesorul acestui permis de 
conducere nu are o pregătire 
specială pentru conducerea unei 
motociclete (manevrarea 
ambreiajului și sincronizarea 
treptelor de viteză). 

 
 


