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 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar II asupra Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 pentru industrii şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu adresa nr. PL-x 526 din 28 
octombrie 2019. 

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 şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

RAPORT PRELIMINAR II 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, trimis cu adresa nr. PL-x 526 din 28 octombrie 
2019 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
sub nr. 4c-15/698 din 29.10.2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în scopul reglementării 
circulaţiei pe drumurile publice a trotinetelor electrice. Astfel, se defineşte trotineta 
electrică ca fiind vehiculul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin 
construcţie nu depăşeşte 40 km/h şi care este echipat cu un motor electric, a cărui 
putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 2 KW . 

Senatul a adoptat prezentul Proiect de Lege în şedinţa din data de 
21.10.2019. 

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

− avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 621 din 19.07.20219); 
− avizul favorabil al Consiliul economic şi Social (nr. 3733 din 16.07.2019); 



− avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale (nr. 4C-6/671/12.11.2019);  

− Punctele de vedere negative ale Guvernului nr. 179/DPSG/31.01.2020 şi 
2195/01.04.2021; 

− Raportul preliminar I de adoptare, cu amendamente admise, al 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (4c-
15/698/03.12.2019); 

− Raportul preliminar de adoptare, cu amendamente admise şi respinse, 
al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură (4c-4/146/10.12.2019); 

− Raportul preliminar de respingere, cu amendamente respinse, al 
Comisiei pentru industrii şi servicii (nr. 4c-3/411/31.01.2020); 
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.  

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 Ministerul Afacerilor Interne. 

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 
13.02.2023, şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Comisiei pentru 
industrii şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură un raport preliminar II de respingere a Proiectului 
de Lege de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, din 
considerentul că există, deja, cadrul legal aplicabil trotinetelor electrice, motiv 
pentru care PL-x nr. 526/2019 a rămas fără obiect 

Conform prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
           PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 
Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                    Dumitru RUJAN 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Mircea  STAN 
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