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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
Comisia pentru                  Comisia juridică, de disciplină        Comisia pentru transporturi                                             
industrii şi servicii                             şi imunităţi                                    şi infrastructură                                                      
 Nr.4c-3/54/2017                           Nr.4c-11/206                             Nr.4c-26/23/2017 

  
                                                                                                   Bucureşti, 21.11.2017 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

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

circulaţia pe drumurile publice,  cu care Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi  și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 

sesizate în fond, transmis cu adresa Plx.88/2017. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

 

  

      

               PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                           
 

               Iulian Iancu                     Eugen Nicolicea              Lucian Nicolae Bode
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      PLx88/2017                                                                                                              

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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 şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

au fost sesizate în fond, cu dezbaterea şi avizarea cu proiectul de Lege pentru 

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

circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. PL.x 88/2017 din 1 februarie 2017 

şi înregistrat la comisii sub nr.4c-3/54/2017, nr.4c-11/206, respectiv nr.4c-26/23/2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de Lege este Camera 

Deputaţilor. 
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Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 decembrie 2016, ca 

urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu adresa 

nr.668/06.07.2016. 

Guvernul, prin adresa nr. 479/DRP/03.02.2017 nu susţine adoptarea proiectului 

de Lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în şedinţa 

din data de 7 februarie 2017 a avizat negativ proiectul de Lege, aviz cu nr. 4c-

12/109/2017. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în şedinţa 

din data de 1 februarie 2017, a avizat negativ proiectul de Lege, aviz cu nr. 4c-6/39. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul stabilirii exprese a cazurilor 

în care poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cele trei comisii au dezbătut proiectul de Lege în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de 

Lege după cum urmează: Comisia pentru industrii şi servicii în şedinţa din 28 februarie 

2017, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 6 noiembrie 2017 iar 

membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 21 noiembrie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, au fost prezenți 19 deputați 

din totalul de 20 membri ai comisiei, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă, iar la lucrările Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de  19 membri ai 

comisiei. 
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Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 

au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

publice, deoarece reglementările respective sunt preluate în proiectul Codului Rutier, 

aflat în dezbaterea Camerei Deputaților. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

   
  
 
 
             PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                           

 
              Iulian Iancu                    Eugen Nicolicea                Lucian Nicolae Bode                                         
 
 
 
               
 
 
 
 
              SECRETAR,                    SECRETAR,                      SECRETAR, 
 
             Roxana Mînzatu         Costel Neculai Dunava            Bodea Marius 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ioan Bivolaru                                                                                                                Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea                                                                       
Consilier parlamentar, Cristina Neicu                    Consilier parlamentar, Alina Grigorescu                           Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 


