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Către, 
 

  Comisia juridică, de disciplină și imunități  
   Doamnei Președinte, Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

  Domnului Președinte, Sándor BENDE 
 
  Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
  Domnului Preşedinte, Cătălin DRULĂ 
 
   
  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege 
pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice trimis, spre dezbatere şi examinare în fond, 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură cu adresa nr. PL-x. 599/2022 din 11 octombrie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

RAPORT PRELIMINAR 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru industrii şi 
servicii şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2022 privind circulaţia pe 
drumurile publice, trimis cu adresa nr. PL-x 599 din 11.10.2022 şi înregistrat la 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr. 4c-15/356 din 
11.10.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, prin introducerea unui nou 
alineat care să prevadă exceptarea posesorilor de permis pentru categoriile AM, 
A1, A2 şi A de la obligaţia de a deţine asupra lor triunghiuri reflectorizante, trusa 
de prim-ajutor şi extinctor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de lege 
în şedinţa din data de 03.10.2022. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională a avut în vedere: 

− avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 
700 din 21.06.2022); 



− avizul nefavorabil al Consiliul Economic şi Social (nr. 3.534 din 
07.06.2022); 

− Punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr. 9.523 din 11.08.2022);  
− avizul nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (4c-6/652 din 26.10.2022); 
La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

deputaţii şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 
În conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a 
participat domnul Adrian Voican, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. 

Conform 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.  

Conform dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat, în şedinţa din 
05.12.2022, şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, acordarea unui raport 
preliminar de adoptare, în forma Senatului, a Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 8 din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice  

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
          PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR 
Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                     Dumitru RUJAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Mircea STAN 
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