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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel: 021.316.03.43.  Fax: 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 

 
         București, 30.01.2020 

                                                        Nr.4c-3/427/2019 
 
  
 
  

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 
ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE ION MOCIOALCĂ 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 

 
 COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE BODEA MARIUS 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 603/2019 din 28 octombrie 2019. 

 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 
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate spre 
dezbatere, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, transmis cu adresa nr.P.L.x. 603/2019 din 28 octombrie 2019, înregistrat 
la comisie sub nr.4c-3/427/2019 din 29 octombrie 2019. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 628/19.07.2019, avizează favorabil 
proiectul de Lege cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în 
sedinţa din 21 octombrie 2019, în condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 
Constituția României, republicată. 
 Guvernul, prin adresa nr. 1263/DPSG din data 12 august 2019, nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 
 Consiliul Economic şi Social, cu avizul 3895 din data 24.07.2019, avizează 
favorabil propunerea legislativă. 
 Proiectul de lege are ca obiect completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile public, în sensul agravării 
răspunderii contravenționale pentru nerespectarea regulilor privind depășirea 
vitezei și pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. 
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 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 
în ședința din 29 ianuarie 2020. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege din următoarele 
considerente: 
1. Inițiativa legislativă propune ca doar pentru nerespectarea regulilor privind 
depășirea, fără vreo altă urmare produsă, agentul contatator ar urma să aplice o 
amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și o sancțiune contravențională 
complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de 
zile, ceea ce contravine principiului proporționalității.. 
2.Este oportună înăsprirea sancțiunilor pentru fapta de conducere sub influența 
băuturilor alcoolice, dar trebuie corelată și cu prevederile referitoare la perioadele 
pentru care OUG 195/2002 prevede suspendarea dreptului de a conduce doar pe 
perioade determinate, respectiv 30, 60 sau 90 de zile.  
 La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 
membri ai comisiei. 
 La ședință au fost prezenți în calitate de invitați domnul Brăcea Florentin, 
director și doamna Dragnea Maria, ofițer specialist din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 
 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 decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților. 
 
  
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


