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ordinare. 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

                          București, 27 septembrie 2022                                 

                           PL-x 266/2020 

   

            

 
 RAPORT PRELIMINAR  

 asupra 

Proiectului  de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură 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 Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu adresa nr. PL-x 266/2020 din 13 

mai 2020, înregistrat cu nr. 4c-4/74/13.05.2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în ședința din data 

de 5 mai 2020. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri, 

conform avizului nr. 201/12.03.2020.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 

1116/25.02.2022.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în 

ședința din 19 mai 2020 a avizat favorabil propunerea legislativă, conform aviz nr. 4c-

6/249/20.05.2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul stabilirii obligației 
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conducătorilor de autovehicule de a folosi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru 

circulația diurnă și pe drumurile naționale, nu doar pe drumurile naționale europene, ca în prezent. 

Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

au examinat inițiativa legislativă în ședința, din data de 27 septembrie 2022. 

La ședința Comisiei pentru transporturi și infrastructură deputații au fost prezenți conform 

listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură  au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendamente admise 

prevăzute în Anexa nr. 1 și cu amendamente respinse prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul raport 

preliminar. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.          

                         

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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Plx nr. 266/2020 

 

Anexa 1 - A M E N D A M E N T E    A D M I S E  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

195/2002 

Text propunere legislativă pentru 

completarea OUG nr. 195/2002 privind 

circulația pe circulația pe drumurile 

publice 

Amendamente propuse/autorul Motivația 

0  2 4 5 

1.   Lege pentru completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 195/2002 

Nemodificat  

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 44. 

(2) În circulația pe 

autostrăzi, pe drumurile 

expres și pe cele 

naționale europene (E) 

conducătorii de 

autovehicule și tractoare 

agricole sau forestiere 

sunt obligați să 

folosească și în timpul 

zilei luminile de 

întâlnire sau luminile 

pentru circulația diurnă. 

 

Art. 1  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.670 din 3 august 

2006, cu modificările și completările 

ulterioare, se completează după cum 

urmează: 

 

1.Art. 44, alineatul (2) va avea următorul 

cuprins:  

 

”(2) În circulația pe autostrăzi, pe 

drumurile expres, pe cele naționale 

europene (E) și pe cele naționale (DN) 

conducătorii de autovehicule sunt 

obligați să folosească și în timpul zilei 

luminile de întâlnire sau luminile pentru 

circulația diurnă.” 

 Art. I  

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.670 din 3 august 2006, cu 

modificările și completările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

 

1. Art. 44, alineatul (2) se modifică și 

va avea următorul cuprins:  
 

(2) În circulația pe autostrăzi, pe 

drumurile expres, pe cele naționale 

europene (E) și pe cele naționale 

(DN)  conducătorii de autovehicule și 

tractoare agricole sau forestiere 

sunt obligați să folosească și în timpul 

zilei luminile de întâlnire sau luminile 

pentru circulația diurnă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Art. 108 alin (1) lit. a) 

punctul 7 

“7. nerespectarea 

obligației de a folosi și 

pe timpul zilei luminile 

de întâlnire sau luminile 

pentru circulația diurnă, 

pe autostrăzi, drumuri 

expres și pe drumuri 

naționale europene (E);” 

2. Art. 108, alineatul (1), lit. a), 

punctul 7 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

se modifică și va avea următorul 

cuprins:  

”7. nerespectarea obligației de a 

folosi și pe timpul zilei luminile de 

întâlnire sau luminile pentru 

circulația diurnă, pe autostrăzi, 

drumuri expres, pe drumuri naționale 

europene (E) și pe drumuri 

naționale.” 

 
 

Comisia pentru transporturi și 

infrastructură 

Corelarea normei de 

conduită cu sancțiunea 

aplicată în cazul 

nerespectării obligației 

legale. 

3.   Art. 2 

În termen de 30 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, Guvernul va 

completa Hotărârea Guvernului nr. 

1391/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

3. Art. 2 se elimină 

 

Comisia pentru transporturi și 

infrastructură 

Modificarea 

articolului 44 alin. (2) 

din Ordonanța de 

urgență a Guvernului 

nr. 195/2002, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare, nu impune 

modificarea 

subsecventă a 

Regulamentului de 

aplicare a OUG nr. 

195/2002 aprobat prin 

HG nr. 1391/2006 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare. 
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4.   Art. 3 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 670 din 3 

august 2006, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și 

completările aduse prin prezenta lege, se 

vor republica în Monitorul Oficial al 

României, partea I. 

4. Se elimină art. 3  

 

Comisia pentru transporturi și 

infrastructură  

În raport cu 

prevederile art. 70 alin 

(1) din Legea nr. 

24/2004 privind 

normele de tehnică 

legislativă pentru 

elaborarea actelor 

normative, 

republicată, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare, este 

inoportună 

republicarea 

Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 

195/2002 privind 

circulația pe drumurile 

publice, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare, așa cum se 

propune la art. 3 din 

propunerea legislativă, 

întrucât proiectul 

supus analizei nu 

modifică în mod 

substanțial acest act 

normativ. 

5.   Art. 4  

Prevederile prezentei legi intră în vigoare 

la data de 1 iunie 2020. 

Art. II 

Prevederile prezentei legi intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 

 

Comisia pentru transporturi și 

infrastructură 

 

Termenul prevăzut la 

art. 4 din propunerea 

legislativă este 

depășit, fiind necesară 

modificarea acestuia. 
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Plx nr. 266/2020 

 

ANEXA 2 - A M E N D A M E N T E    RESPINSE  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

195/2002 

Text propunere 

legislativă pentru 

completarea OUG nr. 

195/2002 privind 

circulația pe circulația pe 

drumurile publice 

Amendament propus Observații 

1  Titlu 

Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe 

drumurile publice 

 

 

 Lege pentru modificarea art. 44 

alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice 

 

Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

Deputat Adnagi Slavoliub 

 

Deputat Ion-Marian Marian Lazăr 

 

Redarea corectă a obiectului 

de reglementare 

 

 

 

 

 

 

Trebuie avută în vedere 

transpunerea observațiilor și 

propunerilor formulate de 

Consiliul Legislativ prin 

avizul emis. 

2  Art. 1  

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe 

drumurile publice, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 

I, nr.670 din 3 august 2006, 

cu modificările și 

completările ulterioare, se 

completează după cum 

Art. 1 – Alineatul (2) al articolului 

44 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 din 3 

august 2006, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

”(2) În circulația pe autostrăzi, pe 

drumurile expres, pe cele naționale 

Obligativitatea folosirii pe 

timp de zi a luminilor de 

întâlnire sau a celor pentru 

circulația diurnă este 

oportună și pentru drumurile 

județene. De asemenea, 

trebuie menționat faptul că 

pe lângă autovehicule și 

tractoarele agricole sau 

forestiere se supun acestei 

reglementări. 
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urmează: 

 

1.Art. 44, alineatul (2) va 

avea următorul cuprins:  

 

”(2) În circulația pe 

autostrăzi, pe drumurile 

expres, pe cele naționale 

europene (E) și pe cele 

naționale (DN) 

conducătorii de 

autovehicule sunt obligați 

să folosească și în timpul 

zilei luminile de întâlnire 

sau luminile pentru 

circulația diurnă.” 

europene (E) și pe cele naționale și 

județene conducătorii de 

autovehicule și tractoare Agricole 

sau forestiere sunt obligați să 

folosească și în timpul zilei luminile 

de întâlnire sau luminile pentru 

circulația diurnă.” 

 

 

Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

Deputat Adnagi Slavoliub 

3  Art. 2 

În termen de 30 de zile de 

la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Guvernul va 

completa Hotărârea 

Guvernului nr. 1391/2006 

pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare 

a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe 

drumurile publice, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

Art. II 

În termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul va modifica, prin 

hotărâre, Regulamentul de 

aplicare a Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

 

Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

Deputat Adnagi Slavoliub 

Reformularea articolului este 

necesară pentru ac inițiativa 

legislative să se încadreze în 

rigorile normelor de tehnică 

legislative impuse prin Legea 

nr. 24/2000. 

4  Art. 3 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe 

drumurile publice, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 

I, nr. 670 din 3 august 

Art. III 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, 

cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu 

Este utilă înlocuirea 

sintagmei ”precum și 

completările” cu ”precum și 

modificările”, pentru a 

reliefa caracterul obiectului 

de reglementare. 
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2006, cu modificările și 

completările ulterioare, 

precum și completările 

aduse prin prezenta lege, se 

vor republica în Monitorul 

Oficial al României, partea 

I. 

modificările aduse prin prezenta 

lege, se vor republica în Monitorul 

Oficial al României, partea I. 

 

Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

Deputat Adnagi Slavoliub 

5  Art. 4  

Prevederile prezentei legi 

intră în vigoare la data de 1 

iunie 2020. 

Art. IV 

Prevederile prezentei legi intră în 

vigoare la data de 1 iunie 2020. 

 

Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

Deputat Adnagi Slavoliub 

Este necesară schimbarea 

numerotării articolului pentru 

care inițiativa legislative să 

se încadreze în rigorile 

normelor de tehnică 

legislativă impuse de Legea 

nr. 24/2000. Totodată, se 

impune modificarea 

termenului la acre legea va 

intra în vigoare. 

6 Art. 108 alin (1) lit. a) 

punctul 7 

“nerespectarea obligației de a 

folosi și pe timpul zilei 

luminile de întâlnire sau 

luminile pentru circulația 

diurnă, pe autostrăzi, 

drumuri expres și pe 

drumuri naționale 

europene (E);” 

 Proiectului legislative i se adaugă 

propunerea de a modifica art. 108. 

Alineatul (1), lityera a), punctul 7 

din OUG nr. 195/2002. Astfel, art. 

108, alineatul (1), litera a), punctul 

7, va avea următorul cuprins: 

” nerespectarea obligației de a folosi 

și pe timpul zilei luminile de 

întâlnire sau luminile pentru 

circulația diurnă, pe autostrăzi, 

drumuri expres, drumuri naționale 

europene (E), pe cele naționale și 

județene;” 

 

Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

Deputat Adnagi Slavoliub 

Se impune corelarea normei 

de conduit cu sancțiunea 

aplicată în cazul 

nerespectării acestei 

obloigații. Așadar, este 

necesară modificarea art. 

108, alin. (1), lit.a), punctul 7 

din OUG nr. 195/2002. 

7. Art. 44. 

(2) În circulația pe autostrăzi, 

pe drumurile expres și pe 

cele naționale europene (E) 

conducătorii de autovehicule 

Art. 44, alineatul (2) va 

avea următorul cuprins:  

 

”(2) În circulația pe 

autostrăzi, pe drumurile 

Art.I – Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 din 3 

Trebuie avut în vedere 

transpunerea observatiilor si 

propunerilor formulate de 

Consiliul Legislativ prin 

avizul emis. 



9 

 

și tractoare agricole sau 

forestiere sunt obligați să 

folosească și în timpul zilei 

luminile de întâlnire sau 

luminile pentru circulația 

diurnă. 

expres, pe cele naționale 

europene (E) și pe cele 

naționale (DN) 

conducătorii de 

autovehicule sunt obligați 

să folosească și în timpul 

zilei luminile de întâlnire 

sau luminile pentru 

circulația diurnă.” 

august 2006, cu modificările și 

completările ulterioare , se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

1. La articolului 44 alineatul (1), se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

“În circulația pe autostrăzi, pe 

drumurile expres, pe cele naționale 

europene (E), pe drumurile naționale 

(DN), pe drumurile județene și pe 

drumurile comunale, conducătorii 

de autovehicule și tractoare agricole 

sau forestiere sunt obligați să 

folosească și în timpul zilei luminile 

de întâlnire sau luminile pentru 

circulația diurnă. 

2.La articolul 108 alineatul (1) litera 

a) punctul 7 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

“nerespectarea obligației de a folosi 

și pe timpul zilei luminile de 

întâlnire sau luminile pentru 

circulația diurnă, pe autostrăzi, 

drumuri expres, drumuri naționale 

europene (E), drumuri naționale 

(DN), drumuri județene și pe 

drumurile comunale;” 

 

Deputat Ion-Marian Lazăr 

De asemenea se impune 

extinderea obligației utilizării 

luminilor de întâlnire și 

pentru drumurile județene și 

comunale, având în vedere 

că și pe aceste categorii de 

drumuri sau produs accidente 

produse de autovehicule și 

tractoare agricole sau  

forestiere. 

Este necesar ca forma 

articolului 44 alin.(1) să 

pastreze obligatia folosirii 

timpul zilei a luminii de 

întâlnire sau luminile pentru 

circulația diurnă si pentru 

autovehicule si tractoare 

agricole așa cum prevede 

dispozițiile OUG 195/2002 

in vigoare la acest moment 

dat. 

Totodată se impune de 

asemenea corelarea conduitei 

impuse la art.44 alin.(1) cu 

sancțiunea instituită la 

art.108 alin.(1) lit.a) pct.7 din 

OUG nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile 

publice, republicată cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

8  Art.2 În termen de 30 de 

zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, 

Guvernul va completa 

Hotărârea Guvernului 

nr.1391/2006 pentru 

aprobarea Regulamentului 

Art.II În termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

legi, Guvernul va modifica prin  

hotărâre Regulamentul de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulație pe 

drumurile publice, aprobat prin 

Trebuie avut în vedere 

transpunerea observatiilor si 

propunerilor formulate de 

Consiliul Legislativ prin 

avizul emis 

 



10 

 

de aplicare a Ordonanței de 

Urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile 

publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, 

cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Deputat Ion-Marian Lazăr 

9  Art.3 Ordonanța de 

Urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile 

publice, republicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 

din 3 august 2006, cu 

modificările și completările 

ulterioare, precum și 

completările aduse prin 

prezenta lege, se vor 

republica în Monitorul 

Oficial al României, partea 

I. 

Art.III Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 din 3 

august 2006, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cu 

modificările aduse prin prezenta 

lege, se vor republica în Monitorul 

Oficial al României, partea I. 

 

 

Deputat Ion-Marian Lazăr 

 

 
 


