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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

    Comisia pentru industrii,            Comisia juridică                               Comisia pentru         
          şi servicii                         de disciplină şi imunităţi            transporturi  şi infrastructură                                                      
    Nr.4c-3/360/2016                       Nr. 4c-11/963/2016                                 Nr.4c-26/137/2016 

  
                                                                                 

                                                                                                   Bucureşti, 24.10.2017 
 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

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, transmisă cu adresa 

Plx.339/2016. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.   

 

      

         PREŞEDINTE,                     PREŞEDINTE,                                  PREŞEDINTE,                                           
 

         Iulian Iancu                         Eugen Nicolicea                            Lucian Nicolae Bode                                          
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      Plx. 339/2016                                                                                                               
 
 
 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
                    asupra  propunerii legislative pentru 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  și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au 

fost sesizate în fond, pentru dezbatere şi avizare cu  propunerea legislativă pentru completarea 

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

transmisă cu adresa nr. Pl.x 339/2016 din 19 septembrie 2016 şi înregistrată la comisii sub nr. 

4c-3/360/2016, nr. 4c-11/963/2016 şi  4c-26/137/2016. 

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

92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 septembrie 2016. 
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Consiliul Legislativ, prin adresa nr.185/08.03.2016 a avizat favorabil propunerea 

legislativă. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în şedinţa din 

data de 11 octombrie 2016, a avizat negativ propunerea legislativă, aviz cu nr.4c-6/372/2016. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în ședința din data 

de 27 septembrie 2016 a avizat negativ propunerea legislativă, aviz cu nr.4c-12/381/2016. 
 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de industrii şi servicii şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au dezbătut în fond propunerea legislativă în şedinţe 

separate, înaintînd rapoarte preliminare de respingere cu nr. 4c-3/360/2016 şi 4c-11/963/2016. 

Comisia de transporturi şi infrastructură a dezbătut propunerea legislativă în 

ședința din data de  24 octombrie 2017 și membrii comisiei au adoptat cu unanimitate un raport 

de respingere. La ședință au fost prezenți 17 membrii din totalul de 19 membrii ai comisiei. 

Guvernul, prin punctul său de vedere nr.871/24.02.2017, nu susține adoptarea 

acestei propuneri legislative. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.109 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, prin introducerea unui nou alineat, alin.(5¹), 

astfel încât contravenientul sancţionat cu amendă şi cu suspendarea permisului de conducere pe 

o perioadă limitată de timp, care achită amenda în cel mult două zile lucrătoare de la data 

primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, să beneficieze de reducerea cu jumătate 

a perioadei de timp pentru care s-a dispus, prin proces-verbal de constatare, suspendarea 

exercitării dreptului său de a conduce. 
 

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. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisiei au hotărât în ședințe 

separate și  cu unanimitate de voturi, respingerea  propunerii legislative pentru completarea 

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

deoarece  reducerea la jumătate a perioadei de suspendare a permisului diminuează caracterul 

preventiv al acestor sancţiuni şi nu ar mai contribui la sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice. 

 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                        Marius Bodea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                        Consilier parlamentar,                                                              Consilier parlamentar, Dana Ștefănescu                                                                                                             
 Cristina Neicu                                                                     Niculina Badea                                                                        Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 
 Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                                                             
Bivolaru Ioan                                                                                                      


