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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
Tel : 021.316.03.43.                               Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 08.05.2019 
Nr. 4c-3/599/2017 

  
 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 

 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE BODE NICOLE-LUCIAN 

  

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

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

drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 561 din 07 decembrie 2017. 

 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. 

     

 
 

PREȘEDINTE, 

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

asupra proiectului de Lege pentru modificarea 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 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. 561 din 07 decembrie 

2017, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/599 din 07 decembrie 2017. 

          Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 524/05.07.2017, avizează favorabil 

propunerea legislativă. 

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

ședința din 04 decembrie 2017 în condițiile articolului 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 

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

 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în sedința din 

13.12.2017, a avizat negativ proiectul de Lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în scopul asigurării corelării cu dispoziţiile Legii 

poliţiei locale nr.155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
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ceea ce priveşte atribuţiile poliţiei locale în domeniul circulaţiei pe drumurile 

publice. 

         Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de Lege în ședința din 

06 aprilie 2019. La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 20 

membri ai comisiei. 

 În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentului Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au 

participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul 

Brăcea Florentin, director și doamna Dragnea Maria, șef serviciu. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

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

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

privind circulaţia pe drumurile publice deoarece prevederile acesteia vor fi 

preluate în propunerea legislativă privind Codul Rutier (Plx 428/2016). 

 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. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 


