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COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 
ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
DOMNULUI PREȘEDINTE BADEA MIHAI-ALEXANDRU 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN 
  

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Propunerii legislative 

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

circulaţia pe drumurile publice, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 340 din 3 iunie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă 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, 

SÁNDOR BENDE 
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R A P O R T     P R E L I M I N A R  
asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţa 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 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 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

adresa nr. P.L.x. 340 din 3 iunie 2020, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/246 din 3 

iunie 2020. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.298/02.04.2020, avizează favorabil 

propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.2036/01.04.2020 avizează 

favorabil prezentul proiect de act normativ. 

 Guvernul, prin adresa nr. 813/20.05.2020, nu susține propunerea legislativă. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în sedința din 27.05.2020. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, în ședința din data de 9 iunie 2020, a avizat favorabil propunerea 

legislativă. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 
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de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii unor obligaţii, în sarcina 

anumitor autorităţi şi instituţii publice, în scopul dezvoltării infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea 

legislativă în ședința din 23.03.2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea propunerii legislative, deoarece propunerile inițiatorilor nu se 

circumscriu obiectului de reglementare al Ordonaței de urgență a Guvernului nr. 

195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, acesta vizând mai degraba dezvoltării infrastructurii din 

punct de vedere energetic pentru vehiculele de transport rutier nepoluant. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listelor de prezență. 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă 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, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


