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COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

DOMNULUI PREŞEDINTE NICUŞOR HALICI
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R O M A N I  A

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.19512002 privind circulaţia pe drumurile publice , transmisă Comisiei 

pentru industrii şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr. Pl.x 255 din 3 iunie 2019.
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Măritiş Bodea
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COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ

DOMNULUI PREŞEDINTE ION MOCIOALCĂ

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.19512002 privind circulaţia pe drumurile publice , transmisă Comisiei 

pentru industrii şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr. Pl.x 255 din 3 iunie 2019.
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PREŞEDINTE, 

Marius Bodea
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COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

DOMNULUI PREŞEDINTE IULIAN IANCU

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a 

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

pentru industrii şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr. PI.x 255 din 3 iunie 2019.

PREŞEDINTE,

Marius feodea
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R A P O R T  P R E L I M I N A R  
asupra propunerii legislative pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din 
Ordonanţa 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, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre 

dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 1 al 

articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, transmisă cu adresa nr. Pix 255 din 3 iunie 2019, înregistrată cu nr.4c- 

4/80/2019.

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat.

Senatul a respins actul normativ, în şedinţa din 29 mai 2019.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă prin avizul nr. 

138/4.03.2019.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat nefavorabil propunerea legislativă, în şedinţa din 12 iunie 2019 prin avizul nr. 4c-

6/399/2019.

ROM ANI A
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat actul normativ în şedinţa din 10 

decembrie 2019.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.64 alin.(l) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii posibilităţii 

poliţiei rutiere de a dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, fiind 

eliminată condiţia staţionării neregulamentare pe partea carosabilă .

în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, în forma iniţiatorului.

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

categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE, 

Mariiţs Bodea

SECRETAR,


