
 

        
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
              Bucureşti,02.11.2022    
              Plx403/2022 

 
 

 

Către, 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.159/2002 privind 

circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare,  trimisă cu 

adresa nr. Plx 403/2022 iunie 2022, înregistrat sub nr. 4c-13/593 din 23 iunie 2022.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

      Laura VICOL 
 
 
 
 
 

 
 

florica.manole
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
              Bucureşti,02.11.2022    
              Plx 403/2021 

 
 
 

RAPORT PRELIMINAR 
  

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu 

modificările și completările  ulterioare 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru industrii și  
servicii,  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 
Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizată, spre dezbatere, în 
fond, în cu propunerea legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu 
modificările și completările  ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 403/2022, 
înregistrată cu nr.4c-13/593/din 23 iunie 2022.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 20 iunie 2022. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.479 din 29 aprilie 2022, a avizat 
favorabil, propunerea legislativă. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.2158 din 12 aprilie 2022, a 
avizat negativ, propunerea legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat negativ inițiativa legislativă. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis nu susține inițiativa legislativă. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.103 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii 
unei noi sancţiuni contravenţionale complementare, constând în suspendarea 
exercitării dreptului de a conduce până la momentul achitării amenzii, dacă aceasta 
nu a fost achitată în termen de 60 de zile de la sancţionarea contravenientului. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 
data de 2 noiembrie  2022. 

 La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru industrii și servicii, 
Comisiei pentru  apărare, ordine publică și  siguranță națională și Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură, un raport preliminar de respingere a propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările  ulterioare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
                       
                PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 
               Laura VICOL                                            Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Florica Manole 
FloricaManole
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