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COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE BODEA MARIUS 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 
ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE ION MOCIOALCĂ 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea şi 

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

drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 159 din 28 aprilie 2020. 

 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. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

    

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T     P R E L I M I N A R  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în 
fond, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,  transmis cu adresa nr. P.L.x. 
159 din 28 aprilie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/123 din 28 aprilie 2020. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.103/10.02.2020, avizează negativ 
proiectul de ordonanță de urgență. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 23 aprilie 2020, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul extinderii definiţiei 
bicicletei, al reglementării bicicletei echipate cu motor electric şi al asimilării 
acesteia în categoria bicicletelor cu motor. De asemenea, se defineşte trotineta 
electrică, se modifică definiţia mopedului, astfel încât aceasta să facă trimitere la 
Regulamentul (UE) nr.168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 
ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu 
două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, inclusiv în ceea ce priveşte categoria 
cvadriciclurilor uşoare asimilate mopedelor. Bicicletele şi trotinetele electrice vor 
fi conduse pe pista pentru biciclete şi, în lipsa acestei piste, circulaţia trotinetelor 
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electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă 
pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h, se reglementează în mod clar 
categoriile de vehicule care pot circula pe drumurile publice, interdicţia expresă cu 
privire la circulaţia altor vehicule şi sancţiunea corelativă nerespectării acesteia. Se 
stabilesc norme de conduită pentru conducătorul de trotinetă electrică şi sancţiunile 
corelative pentru nerespectarea acestora, se asimilează pietonilor şi conducătorii de 
vehicule a căror viteză maximă, prin construcţie, nu depăşeşte 6 km/h şi sunt 
echipate cu un motor electric. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de Lege 
în ședința din 05 mai 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
proiectului de Lege. 
 La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii a participat în calitate de 
invitat din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna Dragnea Maria – ofițer 
superior. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 
membri ai comisiei. 
 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. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


