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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.49/2006 privind 

circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, retrimis 

de plenul Camerei Deputaţilor, pentru o nouă dezbatere, în fond, Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru industrii şi servicii, cu adresa nr. Pl-x 

563 din 7 aprilie 2011. 

 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
                  Florin IORDACHE 

 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
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RAPORT COMUN  SUPLIMENTAR 
asupra  

          propunerii legislative pentru completarea Legii nr.49/2006 privind circulaţia pe 
drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare 

 
                     

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.49/2006 privind circulaţia pe 
drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa              
nr.Pl-x.563 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrat cu nr. 31/928 din 11 noiembrie 2010, 
respectiv nr. 23/288/2010 din 11 noiembrie 2010. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 6 octombrie 2010. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului 
nr.460 din 19 aprilie 2010. 

Guvernul, prin punctul de vededre transmis cu adresa nr.1464 din 7 iunie 2010, 
nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr.26/1670 din        
16 noiembrie 2010. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat 
negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr.32/310/2010 din 16 noiembrie 2010. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, instituindu-se obligaţia conducătorului auto 
vinovat în cazul accidentelor de circulaţie de a acorda păgubitului poliţa de asigurare auto 
obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de 
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circulaţie, în caz contrar aplicându-se măsura reţinerii permisului de conducere al 
conducătorului auto vinovat. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două 
Comisii au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate, întocmind raportul iniţial 
nr. Pl-x 563 din 7 martie 2011, prin care, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 5 aprilie 2011, în temeiul 
dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, a hotărât retrimiterea iniţiativei legislative celor două Comisii 
sesizate în fond, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două Comisii au 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru industrii şi 
servicii au reexaminat  propunerea legislativă în şedinţa din 2 octombrie 2012. Membrii 
Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 22 octombrie 2012. 

 La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat, din 
totalul de 23 de membri, un număr de 14 deputaţi, iar la lucrările Comisiei pentru industrii 
şi servicii au participat, din totalul de 28 de membri, un număr de 26 de deputaţi. 

La dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Bogdan Tohăneanu - secretar de 
stat şi doamna Irina Alexe – şef Departament Relaţia cu Parlamentul. 

În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să menţină raportul iniţial şi să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.49/2006 privind circulaţia 
pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Florin IORDACHE 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian IANCU 

SECRETAR, 
 

Gabriel ANDRONACHE 

SECRETAR, 
 

Bogdan ŢÎMPĂU 
 
 
 
 
 
 
                                Şef serviciu Nicoleta Grecu                                                       Consilier parlamentar Ioan Bivolaru                                              
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