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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                 București, 14.03.2023 

  publică și siguranță națională                                                       PL-x nr. 43/2019   

       Nr. 4c-15/118/12.02.2019 
 

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 propunerii legislative 

pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru industrii şi 

servicii, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisiei 

pentru transporturi şi infrastructură pentru examinare pe fond, cu adresa nr. Plx. 

43/2019  din 11 februarie 2019. 

 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 

 

 



2 
 

 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                                         București, 14.03.2023 

  publică și siguranță națională                                                                                PL-x nr. 43/2019   

       Nr. 4c-15/118/12.02.2019 
 

RAPORT  PRELIMINAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea literei b) a alineatului 

(2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice 

(Plx 43 /2019) 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridica, de disciplină 

și imunități, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea literei 

b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, trimisă  cu adresa nr. Plx. 43 

din 11 februarie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Propunerea 

legislativă în ședința din 06.02.2019. Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională, potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) și (3) din Constituţia 

României, republicată şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații Propunerea legislativă 

(nr.1026/29.10.2018). Guvernul României prin punctele de vedere  

nr.2292/03.04.2020 și  nr.2195/01.04.2021 nu susține adoptarea Propunerii 
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legislative. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat negativ Propunerea legislativă în ședința din 19.02.2019, (nr.4c-

6/129/20 februarie 2019). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.32 

alin.(2) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul 

includerii autovehiculelor Băncii Naţionale a României care efectuează şi însoţesc 

transporturile de valori în categoria celor autorizate să utilizeze semnale speciale 

de avertizare luminoase.       

Conform dispoziţiilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat Propunerea legislativă 

în şedinţa din 13 martie 2023. La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, deputaţii şi-au înregistrat prezenţa deputați 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 la MAI.  Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaților adoptarea Propunerii legislative menționate cu 

amendamentele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport 

preliminar. 

În raport de obiectul și conținutul său, Propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

          PREŞEDINTE                                                                SECRETAR 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                               Dumitru RUJAN 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar, Florin Danciu
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               Anexă 

Amendamente admise Plx 43-2019 
 

 
 

 

Text propunere legislativă 
 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

LEGE 

pentru modificarea literei b) a 

alineatului (2) al articolului 32 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice 

 

 

LEGE 

pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.b) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice 

 

Tehnică legislativă 

Articol unic. - La articolul 32 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.670 din 3 august 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, litera b) a 
alineatului (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

 

Articol unic. - La articolul 32 alineatul 

(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.670 din 3 august 
2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 

 

Tehnică legislativă 

b) pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând poliţiei, 
jandarmeriei, poliţiei de frontieră, 
Agenţiei Naţionale de Administrare 

b)pentru lumina albastră - autovehiculele 

aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de 

frontieră, Autorităţii Vamale Române, 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

Se adaugă 

autovehicule Băncii 

Naționale care 

efectuează și însoțesc 
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Fiscală, serviciului de ambulanţă sau 
medicină legală, protecţiei civile, 
Ministerului Apărării Naţionale, 
unităţile speciale ale Serviciului Român 

de Informaţii şi ale Serviciului de 
Protecţie şi Pază, Băncii Naţionale a 

României care efectuează şi însoţesc 

transporturile de valori, Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor din cadrul 
Ministerului Justiţiei, precum şi 
autovehiculele de serviciu ale 
procurorilor din Ministerul Public, 
atunci când se deplasează în acţiuni de 
intervenţie sau în misiuni care au 
caracter de urgenţă. 

 

serviciului de ambulanţă sau medicină 

legală, protecţiei civile, serviciilor publice 

Salvamont şi Salvaspeo organizate de 

consiliile judeţene şi consiliile locale, 

Ministerului Apărării Naţionale care 

însoţesc coloane militare, unităţilor speciale 

ale Serviciului Român de Informaţii şi ale 

Serviciului de Protecţie şi Pază, Băncii 

Naţionale a României care efectuează 

şi însoţesc transporturile de valori,   

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi 

autovehiculele de serviciu ale procurorilor 

din Ministerul Public, atunci când se 

deplasează în acţiuni de intervenţie sau în 

misiuni care au caracter de urgenţă; 

transporturile de 

valori la forma în 

vigoare a literei b) a 

alinetului (2) 

articolul 32 din 

Ordonanța de 

urgență a Guvernului 

nr. 195/2002. 

 

 

 

 

 

 

 


