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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
București, 22.02.2023 

Nr. 4c-3/346/2022 
 
  

 COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 

 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE LAURENȚIU-DAN LEOREANU 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis Comisiei pentru 
industrii și servicii, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx 272/2022. 

 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.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 

 
PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 22.02.2023 
Nr. 4c-3/346/2022 

 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice 
 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost 
sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea art.32 
alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. PLx 272/2023 din data de 16.05.2022. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.252/16.03.2022, avizează favorabil 
proiectul de lege cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 1236/01.03.2022, avizează 
favorabil proiectul de act normativ. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 11.05.2022. 
 Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, în data de 24.05.2022, a avizat nefavorabil proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea dispoziţiilor 
art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul 
autorizării autovehiculelor destinate asigurării pazei patrimoniului autostrăzilor să 
utilizeze semnalele luminoase de culoare galbenă. 
 În conformitate cu prevederile art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
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Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 
20.02.2023. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de 
prezență. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectul de Lege 
pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice în forma adoptată de Senat cu 
amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport preliminar. 
 La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii au participat în calitate de 
invitați domnul Petcu Adrian, subsecretar de stat și domnul Alexandru Popa, 
comisar din partea Ministerului Afacerilor Interne. 
 În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu
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Anexa 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
Nr. 
crt. 

Text OuG nr. 195/2002 Text adoptat de Senat Amendamente respinse/autor Motivarea 
susținerii/motivarea 

respingerii 

Camera 
decizională 

1.   LEGE 
Pentru modificarea art. 32 
alin. (2) lit. c) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulația 
pe drumurile publice 

Titlul se modifică:  
Propunere legislativă pentru modificarea și 

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

drumurile publice 
Autor: Viorel Băltărețu, deputat USR 

Respins prin vot Camera 
Deputaților 

2.  (2) Sunt autorizate să 
utilizeze semnale speciale 
de avertizare luminoase: 
c)pentru lumina galbenă - 
autovehiculele cu mase 
şi/sau dimensiuni de gabarit 
depăşite ori care însoţesc 
asemenea vehicule, cele 
care transportă anumite 
mărfuri sau substanţe 
periculoase, cele destinate 
întreţinerii, reparării ori 
verificării unor lucrări 
efectuate în partea 
carosabilă sau executării 
unor lucrări de drumuri, 
curăţeniei străzilor, 
deszăpezirii sau tractării, 
transportului şi depanării 
autovehiculelor rămase în 
pană sau avariate, precum şi 
tractoarele care tractează 

 
 
 
c) pentru lumina galbenă - 
autovehiculele cu mase şi/sau 
dimensiuni de gabarit 
depăşite ori care însoţesc 
asemenea vehicule, cele care 
transportă anumite mărfuri 
sau substanţe periculoase, 
cele destinate întreţinerii, 
reparării ori verificării unor 
lucrări efectuate în partea 
carosabilă sau executării 
unor lucrări de drumuri, 
curăţeniei străzilor, 
deszăpezirii sau tractării, 
transportului şi depanării 
autovehiculelor rămase în 
pană sau avariate, cele 
destinate asigurării pazei 
patrimoniului 

Se elimina  
Autor: Viorel Băltărețu, deputat USR 

Respins prin vot Camera 
Deputaților 
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utilajele agricole şi 
tehnologice cu dimensiuni 
de gabarit depăşite. 

autostrăzilor, precum şi 
tractoarele care tractează 
utilajele agricole şi 
tehnologice cu dimensiuni de 
gabarit depăşite. 

3.    La articolul 32, după alineatul 2, se introduce 
un nou alineat, alineatul 2^1, cu următorul 
cuprins: 
 “2^1 Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale 
de avertizare luminoase pentru lumina galbenă - 
autovehiculele cu mase și/sau dimensiuni de 
gabarit depășite ori care însoțesc asemenea 
vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau 
substanțe periculoase, cele destinate întreținerii, 
reparării ori verificării unor lucrări efectuate în 
partea carosabilă sau executării unor lucrări de 
drumuri, curățeniei străzilor, deszăpezirii sau 
tractării, transportului și depanării autovehiculelor 
rămase în pană sau avariate, cele destinate 
asigurării pazei patrimoniului autostrăzilor, 
precum și tractoarele care tractează utilajele 
agricole și tehnologice cu dimensiuni de gabarit 
depășite. Conducatorii autovehiculelor prevăzute 
de prezentul alineat sunt obligați sa  utilizeze 
semnale speciale de avertizare luminoase pentru 
lumina galbenă atunci atunci când se deplasează 
în acțiuni de intervenție sau în exercitarea 
atributiilor de serviciu. 
Autor: Viorel Băltărețu, deputat USR 

Autovehiculele 
autorizate pentru 
utilizarea luminii 
galbene sunt prin 
esență autovehicule 
ce se circumscriu 
unui regim aparte de 
rulaj pe drumurile 
publice. Instituirea 
obligativității, alături 
de autorizarea 
utilizării luminii 
galbene, va ridica 
gradul de siguranță 
al traficului rutier. 
 
Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

4.    La alineatul (1) al articolului 99, după punctul 
18., se introduce un nou punct, punctul 19, cu 
următorul cuprins: “19. nerespectarea 
prevederilor articolului 32 alineatul 2^1” 
Autor: Viorel Băltărețu, deputat USR 

Respins prin vot Camera 
Deputaților 

 


