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                      ȘI SERVICII  DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                            Nr. 4c3/307/2019    Nr. 4c-13/677/2019 
 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE COMISIA PENTRU TRANSPORTURI 
PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ   ȘI INFRASTRUCTURĂ 
          Nr. 4c-15/610/2019     Nr. 4c-4/110/2019 
 

București, 30.01.2020 
  

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, transmis Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru examinare în fond, 
cu adresa nr. P.L.x. 355/2019 din data de 10 septembrie 2019. 

 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.91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
     

 
PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 

   IULIAN IANCU    NICUȘOR HALICI 
 
 
 

PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 
ION MOCIOALCĂ    MARIUS BODEA 

 

simona.tirzioru
Original
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București, 30.01.2020 
 

 

R A P O R T   C O M U N  

asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
  
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi și infrastructură, Comisia pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități au 
fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 355/2019 din data de 10 septembrie 2019.  
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.288/10.04.2018, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Guvernul României, prin adresa nr. 785/27.05.2019, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative. 
 Senatul în calitate de primî Cameră sesizată, în sedința din 4 septembrie 2019 a adoptat 
proiectul de Lege. 
 Consiliul Economic și Social prin adresa nr. 1369/26.03.2019, avizează nefavorabil actul 
normative. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în sensul reglementării 
posibilităţii conducătorilor de vehicule cu dizabilităţi de auz de a monta un semn distinctiv pe 
autovehiculele proprii. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în ședința 
din data de 17 septembrie 2019, a avizat favorabil proiectul de Lege cu amendamente admise. 
 Comisia pentru egalitatea de șanse pentru bărbați și femei, în ședința din data de 17 
septembrie 2019, a avizat favorabil proiectul de Lege. 
 Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat proiectul de Lege în ședința din 
02 octombrie 2019. La ședință au participat deputați conform listelor de prezență. În urma 
finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege cu amendamente admise. 
 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a examinat proiectul de 
Lege în ședința din 08 octombrie 2019. La ședință au participat deputați conform listelor de 
prezență. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
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proiectului de Lege cu amendamente admise. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de Lege în ședința din 22 
octombrie 2019. La ședință au participat deputați conform listelor de prezență. În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege 
cu amendamente admise. 
 Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de Lege în ședința din 29 
ianuarie 2020. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru industrii și 
servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu 
amendamente admise. La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 membri 
ai comisiei. 
 La lucrările ședinței au fost prezenți în calitate de invitați domnul Brăcea Florentin, 
director și doamna Dragnea Maria, ofițer specialist din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor patru comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice cu amendamente admise prevăzute în Anexa care face parte integrantă 
din prezentul raport.  
 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. 91 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 
 

PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 
IULIAN IANCU            NICUȘOR HALICI 

 
 
 

PREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 
ION MOCIOALCĂ    MARIUS BODEA 

 
 

 

 

SECRETAR,     SECRETAR, 
      DUMITRU GHERMAN              AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 

 

 

SECRETAR,     SECRETAR, 
        DUMITRU LUPESCU          VASILE-CRISTIAN ACHIȚEI 

 
 

 

Șef birou, Cristina Neicu,     Consilier parlamentar, Roxana David, 
 

Consilier parlamentar, Cătălin Chiper,    Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

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

drumurile publice 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- 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, se completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3.   1. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
„(3) Conducătorii de vehicule pot monta pe autovehiculele 
proprii semnul internațional distinctiv pentru conducătorul de 
autovehicul cu dizabilități de auz, sub forma unui pătrat de 
culoare albă, cu latura de 100 mm, având în centru 
reprezentarea grafică folosită la nivel internațional după cum 
urmează: 
a) la autovehiculele din categoria AM, A1, A2 și A, în partea 
din spate, lângă numărul de înmatriculare sau de înregistrare 
după caz; 
b) la celelalte autovehicule, pe lunetă, în partea dreaptă sau 
stângă sus; 
c) la autovehiculele care nu sunt prevăzute cu lentă, pe 
caroserie în partea dreaptă sau stângă sus; 
d) la autovehiculele care tractează o remorcă, pe caroseria 
remorcii, în partea dreaptă sau stângă sus.” 
Autori: Deputat Adriana Săftoiu – P.N.L., Comisia pentru 
drepturile omului, culte și probelmelor minorităților naționale, 

Reglementare 
necesară pentru 
evitarea oricăror 
pericole ce pot 
apărea în trafic. 
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Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 
Comisia pentru industrii și servicii  

4.  1. După articolul 34 se introduce un nou articol, 
art.341, cu următorul cuprins: 
„Art.341.- Conducătorii de vehicule pot monta pe 
autovehiculele proprii - semnul distinctiv pentru 
conducătorul de autovehicul cu dizabilităţi de auz.” 

Se elimină. 
Autori: Deputat Adriana Săftoiu – P.N.L., Comisia pentru 
drepturile omului, culte și probelmelor minorităților naționale, 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 
Comisia pentru industrii și servicii 

S-a adoptat 
amendamentul 
anterior, care 
completează art. 25. 

5.  2. La anexa nr.2, în final, se introduce următorul 
semn distinctiv: 

SEMN DISTINCTIV PENTRU CONDUCĂTORUL 
DE AUTOVEHICUL 

CU DIZABILITATE DE AUZ 

 

2. La anexa nr.2, în final, se introduce următorul semn 
distinctiv: 

SEMN DISTINCTIV PENTRU CONDUCĂTORUL DE 
AUTOVEHICUL 

CU DIZABILITĂȚI DE AUZ 

 
Autori: Deputat Adriana Săftoiu – P.N.L., Comisia pentru 
drepturile omului, culte și probelmelor minorităților naționale, 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 
Comisia pentru industrii și servicii 

Reglementare 
necesară pentru 
evitarea oricăror 
pericole ce pot 
apărea în trafic. 

 
 

 

 


