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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
  

București, 10.05.2022  
Nr. 4c-3/405/2014 

 
  
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 

 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 

  
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar suplimentar asupra propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, transmisă Comisiei pentru industrii şi 
servicii, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, pentru examinare în fond, cu adresa P.l.x. 601 din 19 
decembrie 2014.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, 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 și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Camera decizională. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

mihaela.mihai
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 10.05.2022  
Nr. 4c-3/405/2014 

 
 

 
 
 

RA P O R T     P R E L I M I N A R     S U P L I M E N T A R      
 

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 și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 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 P.l.x. 601 din 19 decembrie 
2014.  
 Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 533/08.05.2014, a avizat favorabil 
propunerea legislativă. 

Guvernul, prin adresa nr. 1403/17.07.2014, nu susţine adoptarea propunerii 
legislative. 
 Senatul, în şedinţa din data de 15 decembrie 2014, a respins propunerea 
legislativă. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în sedinţa 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 și completările ulterioare, membrii comisiei 
au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 22 mai 2018.  
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 20 membri ai 
comisiei. 
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice în forma adoptată de Senat. 
 În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a 
participat domnul Brăcea Florentin, comisar șef în cadrul Inspectoratului General 
al Poliției Române din Ministerul Afacerilor Interne. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform 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, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 

* 
*      * 

 
 În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 
ședința din 26.06.2018, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea 
propunerii legislative la comisiile sesizate în fond în vederea examinării și 
depunerii unui nou raport.  
 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei 
au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 05.03.2019. În urma dezbaterilor 
şi a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezentul raport. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai 
comisiei. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform 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, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 

 
* 

*      * 
 

 În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, în ședința din 03.06.2018, plenul Camerei 
Deputaților a hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisiile sesizate în fond 
în vederea examinării și depunerii unui nou raport.  
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 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei 
au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 08.10.2019. În urma dezbaterilor 
şi a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise prevăzute în Anexa 1 și 
amendamente respinse prevăzute în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din 
prezentul raport. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 22 membri ai 
comisiei. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform 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, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 

* 
*       * 

 
 În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, în ședința din 03.06.2019, plenul Camerei 
Deputaților a hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisiile sesizate în 
fond în vederea examinării și depunerii unui nou raport.  
 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 17.12.2019. În urma 
dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice cu amendamente admise prevăzute în Anexa 1 și amendamente respinse 
prevăzute în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. 
 La lucrările comisiilor reunite au fost prezenţi deputaţi conform listelor de 
prezență. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale 
art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
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* 
*       * 

 
 În temeiul art. 71 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, în ședința din 03.06.2019, plenul Camerei 
Deputaților a hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisiile sesizate în fond 
în vederea examinării și depunerii unui nou raport.  
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 10.05.2022. La lucrările comisiei au fost prezenţi deputaţi 
conform listei de prezență. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente admise prevăzute în anexa nr. 1 și amendamente 
respinse prevăzute în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul 
raport. 
 La ședința Comisiei pentru industrii și servicii a participat, în calitate de 
invitat, domnul Bistriceanu Robert, ofițer specialist în cadrul Inspectoratului 
General al Poliției Române din Ministerul Afacerilor Interne. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform 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, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu
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Anexa nr. 1 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002  

privind circulaţia pe drumurile publice 
 
 

Nr. 
crt. 

OUG 195/2002 Text propunere legislativă 
(respinsă de Senat) 

Amendamente admise/autor Motivația 

1.   Titlul Legii 
LEGE 

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

circulaţia pe drumurile publice 

Nemodificat 
Autori: Comisia pentru transporturi şi infrastructură, 
Comisia pentru industrii și servicii 

 

2.   Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 670 din 3 august 
2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Nemodificat 
Autori: Comisia pentru transporturi şi infrastructură, 
Comisia pentru industrii și servicii 

 

3.  Art. 32 - (2) Sunt autorizate să 
utilizeze semnale speciale de 
avertizare luminoase: 
b) pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând 
poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de 
frontieră, Autorităţii Vamale 
Române, Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, serviciului 
de ambulanţă sau medicină 
legală, protecţiei civile, 
Ministerului Apărării Naţionale 
care însoţesc coloane militare, 
unităţilor speciale ale Serviciului 
Român de Informaţii şi ale 

1. La alineatul (2) al articolului 32, 
litera b) se  modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„b) pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând poliţiei, 
jandarmeriei, poliţiei de frontieră, 
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, serviciului de ambulanţă sau 
medicină legală, protecţiei civile, 
serviciilor publice: Salvamont, 
Salvaspeo organizate de către consiliile 
judeţene sau locale, Ministerului 
Apărării Naţionale care însoţesc coloane 
militare, unităţilor speciale ale Serviciului 
Român de Informaţii şi ale Serviciului de 

1. La articolul 32, alineatul (2) litera b) se  modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparţinând 
poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Autorităţii 
Vamale Române, serviciului de ambulanţă sau 
medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării 
Naţionale care însoţesc coloane militare, unităţilor 
speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale 
Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului 
Justiţiei, autovehiculele de serviciu ale procurorilor din 
Ministerul Public, precum și serviciilor publice: 
Salvamont, Salvaspeo organizate de către consiliile 
judeţene, atunci când se deplasează în acţiuni de 

Conform art. 2 
din Hotărârea 
nr. 77/2003 
privind 
instituirea unor 
măsuri pentru 
prevenirea 
accidentelor 
montane și 
organizarea 
activității de 
salvare în 
munți: 
„Art. 2 -  
Consiliile 
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Serviciului de Protecţie şi Pază, 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din cadrul 
Ministerului Justiţiei, precum şi 
autovehiculele de serviciu ale 
procurorilor din Ministerul 
Public, atunci când se deplasează 
în acţiuni de intervenţie sau în 
misiuni care au caracter de 
urgenţă; 

Protecţie şi Pază, Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor din cadrul 
Ministerului Justiţiei, precum şi 
autovehiculele de serviciu ale 
procurorilor din Ministerul Public, atunci 
când se deplasează în acţiuni de 
intervenţie sau în misiuni care au caracter 
de urgenţă;." 

intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă; 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
 

judeţene în a 
căror rază 
administrativ-
teritorială se 
află trasee 
montane şi/sau 
pârtii de schi 
organizează 
servicii publice 
judeţene 
SALVAMON
T care 
coordonează 
activitatea de 
prevenire a 
accidentelor 
montane şi de 
salvare în 
munţi a 
persoanelor 
accidentate şi a 
bolnavilor. 
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Anexa nr. 2 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 
crt. 

OUG nr. 195/2002 Text propunere legislativă 
(Respinsă de Senat) 

Amendamente respinse/autor 
 

Motivarea 
susținerii-
respingerii 

Cameră 
Decizională 

1.   Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

LEGE 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 
Autor: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 
 
LEGE 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 Camera 
Deputaților 

2.   Articol unic. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 670 din 
3 august 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

Art. I - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 670 din 3 august 
2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
Autor: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură  
 
Art. I - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 

 Camera 
Deputaților 
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republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 670 din 3 august 
2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
Autor: Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

3.  Art. 32 - (2) Sunt autorizate să 
utilizeze semnale speciale de 
avertizare luminoase: 
b)pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând 
poliţiei, jandarmeriei, poliţiei 
de frontieră, Autorităţii 
Vamale Române, Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală, serviciului de 
ambulanţă sau medicină legală, 
protecţiei civile, Ministerului 
Apărării Naţionale care 
însoţesc coloane militare, 
unităţilor speciale ale 
Serviciului Român de 
Informaţii şi ale Serviciului de 
Protecţie şi Pază, 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din cadrul 
Ministerului Justiţiei, precum 
şi autovehiculele de serviciu 
ale procurorilor din Ministerul 
Public, atunci când se 
deplasează în acţiuni de 
intervenţie sau în misiuni care 
au caracter de urgenţă; 

b) pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând 
poliţiei, jandarmeriei, poliţiei 
de frontieră, Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală, serviciului de 
ambulanţă sau medicină legală, 
protecţiei civile, serviciilor 
publice: Salvamont, 
Salvaspeo organizate de către 
consiliile judeţene sau locale, 
Ministerului Apărării Naţionale 
care însoţesc coloane 
militare, unităţilor speciale ale 
Serviciului Român de 
Informaţii şi ale Serviciului de 
Protecţie şi Pază, 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din cadrul 
Ministerului Justiţiei, precum 
şi autovehiculele de serviciu 
ale procurorilor din Ministerul 
Public, atunci când se 
deplasează în acţiuni de 
intervenţie sau în misiuni care 
au caracter de urgenţă;." 

b) pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând poliţiei, 
jandarmeriei, poliţiei de frontieră, 
serviciului de ambulanţă sau medicină 
legală, protecţiei civile, serviciilor 
publice: Salvamont, Salvaspeo 
organizate de consiliile judeţene sau 
locale, Ministerului Apărării Naţionale 
care însoțesc coloane militare, unităţilor 
speciale ale Serviciului Român de 
Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie 
şi Pază, Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din cadrul Ministerului 
Justiţiei, atunci când se deplasează în 
acţiuni de intervenţie sau în misiuni 
care au caracter de urgenţă.” 
Autor: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 
 
b) pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând poliţiei, 
jandarmeriei, poliţiei de frontieră, 
serviciului de ambulanţă sau medicină 
legală, protecţiei civile, serviciilor 
publice: Salvamont, Salvaspeo 
organizate de consiliile judeţene sau 
locale, Ministerului Apărării Naţionale 
care însoțesc coloane militare, unităţilor 
speciale ale Serviciului Român de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaților 
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Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie 
şi Pază, Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din cadrul Ministerului 
Justiţiei, Băncii Naționale a României,   
atunci când se deplasează în acţiuni de 
intervenţie sau în misiuni care au 
caracter de urgenţă.” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 
 
b) pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând poliţiei, 
jandarmeriei, poliţiei de frontieră, 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală, serviciului de ambulanţă sau 
medicină legală, protecţiei civile, 
serviciilor publice: Salvamont, 
Salvaspeo organizate de către consiliile 
judeţene sau locale, Ministerului 
Apărării Naţionale, care însoțesc 
coloane militare, unităţilor speciale ale 
Serviciului Român de Informaţii şi ale 
Serviciului de Protecţie şi Pază, 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din cadrul Ministerului 
Justiţiei, precum şi autovehiculele de 
serviciu ale procurorilor din Ministerul 
Public,  atunci când se deplasează în 
acţiuni de intervenţie sau în misiuni 
care au caracter de urgenţă.” 
Autor: Deputat Cristian Paul Ichim – 
USR 
 
b) pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând poliţiei, 
jandarmeriei, poliţiei de frontieră, 
Autorității Vamale Române, Agenției 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizările Consiliului 
Legislativ. Conform Legii nr. 
402 din 31.10.2006, republicată, 
privind prevenirea accidentelor 
și organizarea activității de 
salvare din mediul subteran 
speologic, Asociația Corpul 
Român Salvaspeo CORSA este 
organizația naționalăcare are 
atribuții de reglementare, 
formare și coordonare în 
domeniul Salvaspeo pe teritoriul 
României. Activitățile de 
intervenție Salvaspeo sunt 
asigurate de SERVICII 
PUBLICE SALVASPEO, 
organizate pe lângă consiliile 
județene a căror teritoriu sunt 
fenomene carstice. Activitatea 
Salvaspeo este integrată cu 
dispecerat de alertare 112 și cu 
insituțiile cu atribuții în protecția 
civilă coordonate de Guvernul 
României prin Dispeceratul 
pentru Situații de Urgență al 
ministerului de Interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii 
- 
Motivarea respingerii 
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Naționale de Administrare Fiscală, 
serviciului de ambulanţă sau medicină 
legală, protecţiei civile, serviciilor 
publice: Salvamont, Salvaspeo 
organizate de consiliile judeţene sau 
locale, Ministerului Apărării Naţionale 
care însoțesc coloane militare, unităţilor 
speciale ale Serviciului Român de 
Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie 
şi Pază, Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din cadrul Ministerului 
Justiţiei, precum şi autovehiculele de 
serviciu ale procurorilor din Ministerul 
Public,  atunci când se deplasează în 
acţiuni de intervenţie sau în misiuni 
care au caracter de urgenţă.” 
Autor: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Ioan Cupșa – PNL, Ion 
Marian Lazăr – USR 
 
b) pentru lumina albastră - 
autovehiculele aparţinând poliţiei, 
jandarmeriei, poliţiei de frontieră, 
Autorității Vamale Române, Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală, 
serviciului de ambulanţă sau medicină 
legală, protecţiei civile, serviciilor 
publice: Salvamont, Salvaspeo 
organizate de Consiliile judeţene și 
Consiliile locale, Ministerului Apărării 
Naţionale care însoțesc coloane 
militare, unităţilor speciale ale 
Serviciului Român de Informaţii şi ale 
Serviciului de Protecţie şi Pază, 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din cadrul Ministerului 
Justiţiei, precum şi autovehiculele de 

Respins prin vot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii 
Amendament impus 
de modificarea 
suferită de textul 
normativ vizat (la 
data de 10.12.2021, 
lit. b) din alin. (2), 
art. 32, Cap. IV, a 
fost modificată de 
punctul 2, art. 16 din 
Legea nr. 268 din 
9.10.2021, publicată 
în Monitorul Oficial, 
nr. 1077 din 
10.11.2021 
 
Motivarea respingerii 
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serviciu ale procurorilor din Ministerul 
Public,  atunci când se deplasează în 
acţiuni de intervenţie sau în misiuni 
care au caracter de urgenţă.” 
Autor: Ioan Cupșa – PNL 

Respins prin vot. 
 
 
 
 

4.    După articolul 136 se introduce un 
nou articol, articolul 1361, cu 
următorul cuprins: 
„Art. 1361 – Normele de aplicare 
privind pregătirea de specialitate a 
conducătorului de vehicul și a 
personalului din echipele de 
intervenții, obligațiile specifice ale 
conducătorului  de vehicul, în cazul 
circulației vehiculului în regim 
prioritar, precum și modul de 
inscripționare a vehiculelor pentru 
serviciile publice Salvamont și/sau 
Salvaspeo, prevăzute la art. 32 alin. 
(2) lit. b), sunt emise prin ordin al 
ministrului afacerilor interne. 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru transporturi și 
infrastructură, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 Camera 
Deputaților 

5.    Art. II – Normele de aplicare 
prevăzute la art. 1361 se aprobă în 60 
de zile de la data publicării a 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru transporturi și 
infrastructură, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 Camera 
Deputaților 

6.    Art. III – Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002, republicată 

 Camera 
Deputaților 
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în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, precum și cu modificările 
și completările aduse prin prezenta 
lege, se republică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru transporturi și 
infrastructură, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 


	asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
	privind circulaţia pe drumurile publice

