
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

                                                                                                                                             
 

Către, 
 

BIROUL PERMANENT 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea 

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

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură, pentru examinare în fond, cu adresa nr. P.l.x. 601 din 19 decembrie 2014.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art. 75, alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92, alin. (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Camera decizională pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 

 
 
                 PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
 
           Eugen NICOLICEA                         Iulian IANCU                   Lucian Nicolae BODE 
 
 
 
 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

           4c-11/292/2014               
 

Comisia pentru industrii şi 
servicii 

4c-3/405/2014 

Comisia pentru  transporturi şi 
infrastructură 
4c-26/186/2014 

 
 
        Bucureşti, 9 iulie 2018
        Pl-x 601/2014 
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   PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
  CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

                                                                                
 

 
 

RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei 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 Şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură au fost sesizate în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea 

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

publice, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 601 din 19 decembrie 2014.  

 Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din data de 15 decembrie 

2014. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă conform adresei 

cu nr. 533/08.05.2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

4c-11/292/2016 
 

Comisia pentru industrii şi 
servicii 

4c-3/405/2016 

Comisia pentru  transporturi şi 
infrastructură 
4c-26/186/2016 

 
 

           Bucureşti, 9 iulie 2018 
           Pl-x 601/2014 
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Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative conform adreselor cu nr. 

1403/17.07.2014 Şi nr.871/MRP/24.02.2017. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în Şedinţa 

din 03.03.2015 a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în şedinţa 

din data de 31 martie 2015 a avizat negativ propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 32 alin. 

(2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

includerii autovehiculelor aparţinând serviciilor publice Salvamont şi Salvaspeo în 

categoria celor autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase.   

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură a examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 13 martie 2018. 

 Comisia pentru industrii şi servicii a examinat propunerea legislativă în şedinţa 

din 22 mai 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 20 

membri ai comisiei.  

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat iniţiativa legislativă în 

şedinţa din data de 9 iulie 2018.  

 Membrii comisiei au fost prezenţi la dezbaterea iniţiativei legislative, conform 

listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative pentru modificarea 

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

publice, în forma iniţiatorilor. 

 În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat domnul 

Brăcea Florentin, director al Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Ministerul Afacerilor Interne. 
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 Membrii celor trei comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, 

să propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport comun de adoptare a Propunerii 

legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, în forma iniţiatorilor. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

  

  
 
 
 
     PREŞEDINTE,              PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE, 
Eugen NICOLICEA                    Iulian IANCU               Lucian Nicolae BODE 
 
 
 

            SECRETAR,          SECRETAR,                      SECRETAR,                         
Aida-Cristina CĂRUCERU   Roxana MÎNZATU        Marius BODEA 

               
                                             
 
 
   
     

    Consilier parlamentar,          Consilier parlamentar,                     Consilier parlamentar, 
           Iuliana Cseke                                                Cristina Neicu                                   Iulia Ioana Mircea                 
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