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DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 
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DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 
 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 403/2020 din 29 iunie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art. 92 alin. (9) pct.2 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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R A P O R T     P R E L I M I N A R 
asupra roiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în 

contextul pandemiei de COVID-19 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi și infrastructură, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, siguranță națională și 
ordine publică au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 403/2020 din 26 iunie 2020.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.491/25.05.2020, avizează favorabil 
proeictul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri. 
 Guvernul României, prin adresa nr. 1803/NS/2021 din 24.03.2021, susține 
proiectul de lege în forma adoptată de Guvern. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
sedința din 23 iunie 2020. 
 Comisia pentru sănătate și familie, în ședința din data de 13.07.2020, a 
avizat favorabil proiectul de lege. 
 Ordonanța de urgență suspusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, 
precum şi stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în 
contextul pandemiei de COVID-19. Proiectul cuprinde dispoziţii prin care se 
introduce Ministerul Public printre instituţiile abilitate să utilizeze semnalele 
luminoase de culoare albastră atunci când este necesară deplasarea imediată la 
locul producerii unor evenimente cu consecinţe negative, se introduc Serviciul de 
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Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale printre instituţiile 
abilitate să utilizeze semnalele luminoase de culoare albastră, la propunerea 
acestora, având în vedere că aceste instituţii fac parte din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională. De asemenea, se reglementează modalitatea 
de realizare a dovezii înregistrării plângerii contravenţionale şi posibilitatea 
transmiterii acesteia şi prin orice mijloace de comunicare la distanţă care asigură 
transmiterea textului şi confirmarea primirii acestora, se prevede posibilitatea ca, în 
situaţia transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenţionale prin mijloace de 
comunicare la distanţă, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului 
convenţional al acestuia, unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator 
să poată restitui permisul de conducere reţinut la adresa de corespondenţă indicată 
în cuprinsul cererii. Totodată, se stabilesc unele derogări aplicabile pe durata stării 
de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor 
pandemiei de COVID-19, precum şi condiţiile în care se realizează deplasarea în 
regim prioritar a unor coloane de vehicule destinate realizării unor transporturi 
impuse ca măsuri de gestionare a situaţiei epidemiologice determinate de noul 
coronavirus. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în 
ședința din 20.03.2023. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, membri ai 
comisiei, conform listei de prezență. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19. 
 La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii au participat în calitate de 
invitați domnul Bledea Petru, subsecretar de stat și domnul Alexandru Popa, 
comisar din partea Ministerului Afacerilor Interne. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art. 91 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


