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COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

DOMNULUI PREŞEDINTE BENDE SANDOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar II asupra proiectului de Lege pentru 

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

drumurile publice cu care comisiile noastre au fost sesizate în fond, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 552/2019 din 28 octombrie 2019.

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

legilor ordinare.

în conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 alin. (9) pct.l din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.

ROMANI A

PREŞEDINTE, 

Ciprian Constantin Şerba
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COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

DOMNULUI PREŞEDINTE MIHAI- ALEXANDRU BADEA

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar II asupra proiectului de Lege pentru 

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

drumurile publice cu care comisiile noastre au fost sesizate în fond, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 552/2019 din 28 octombrie 2019.

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

legilor ordinare.

în conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 alin. (9) pct.l din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.

ROMANIA

PREŞEDINTE, 

Ciprian Constantin Şerban
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COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ

DOMNULUI PREŞEDINTE CONSTANTIN ŞOVĂIALĂ

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar II asupra proiectului de Lege pentru 

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

drumurile publice cu care comisiile noastre au fost sesizate în fond, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 552/2019 din 28 octombrie 2019.

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

legilor ordinare.

în conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 alin. (9) pct.l din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.
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Parlamentul României 
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R A P O R T  P R E L I M I N A R  II 
asupra proiectului de Lege 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, Comisia pentru 
industrii şi 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 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
transmis cu adresa nr. P.L.x. 552/2019 din 28 octombrie 2019.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 460/04.06.2019, avizează favorabil proiectul de Lege cu observaţii şi 
propuneri.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 21 octombrie 2019, în 
condiţiile art.l 15 alin.(5) teza a IlI-a din Constituţia României, republicată.

Guvernul, prin avizul 83/DSPG/29.01.2020 susţine iniţiativa legislativă cu o observaţie (Se propune adăugarea 
sintagmei "cu transmisie automată", necesară ţinând cont de factorul de risc privind gradul de siguranţă rutieră şi de
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faptul că posesorul acestui permis de conducere nu are o pregătire specială pentru conducerea unei motociclete -
manevra ambreiajului şi sincronizarea treptelor de viteză).

Consiliul Economic şi Social, cu avizul 2358 din data 14.05.2019, avizează favorabil actul normativ.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, în şedinţa din 27.11.2019, a avizat 

favorabil proiectul de Lege.
Proiectul de lege are ca obiect completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii valabilităţii permisului de 
conducere eliberat pentru categoria B şi în cazul anumitor tipuri de motociclete, dacă deţinătorul permisului are vârsta 
de 24 de ani împliniţi, iar permisul eliberat pentru categoria B a fost obţinut „cu cel puţin doi ani în urmă”.

Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţa din 24 martie
A

2021. In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu 
amendamente admise prevăzute în anexa 1 şi amendamente respinse prevăzute în anexa 2 care fac parte integrantă din 
prezentul raport.

La lucrările comisiei au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.
La lucrările şedinţei au fost prezenţi în calitate de invitaţi doamna Dragnea Maria, şef serviciu şi domnul 

Bistriceanu Robert, ofiţer specialist din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
în raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
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Anexa 1

A M E N D A M EN TE AD M ISE

Nr.
Crt.

Text Senat Am endam ente adm ise/autor M otivarea

1. Lege

pentru com pletarea O rdonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drum urile publice

Nemodificat

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 completează 
după cum urmează:

Nemodificat

3. 1. După litera j) a alineatului (1) al 
articolului 2 4 1 se introduce o nouă 
literă, lit. k), cu urm ătorul cuprins:
,,k) permisele de conducere eliberate 
pentru categoria B sunt valabile pentru 
motociclete cu cilindree maximă de 125 
cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu 
un raport putere/greutate de cel mult 0,1 
kW/kg (categoria Al), cu condiţia ca 
deţinătorii permiselor să aibă vârsta 
minimă de 24 de ani împliniţi şi permisul 
categoria B obţinut cu cel puţin doi ani în 
urmă.”

1. După litera j) a alineatului (1) al articolului 241 se 
introduce o nouă literă, lit. k), cu urm ătorul cuprins:
,,k) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt 

valabile şi pentru motocicletele cu transm isie automată cu 
cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW 
şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, 
categoria A l .  Deţinătorii permiselor trebuie să aibă vârsta 
minimă de 24 de ani împliniţi, permisul pentru categoria B 
obţinut de m inim um  trei ani şi să facă dovada absolvirii a 
10 ore de pregătire practică în cadrul unei unităţi 
autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule.” 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii

Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
Dep. Cristian-Paul Ichim — USR PLUS

Prevedere necesară. Ţinând cont 
de factorul de risc privind gradul 
de siguranţă rutieră şi de faptul că 
posesorul acestui permis de 
conducere nu are o pregătire 
specială pentru conducerea unei 
motociclete (manevrarea 
ambreiajului şi sincronizarea 
treptelor de viteză).

3



Anexa 2

AM ENDAM ENTE RESPINSE

Nr.
crt.

Text Senat Am endam ente respinse/Autor M otivarea

1. Titlul Legii 
LEGE

pentru m odificarea şi completarea 
O rdonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drum urile publice

Nemodificat

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 şi se completează 
după cum urmează:

Nemodificat

3. 1. Dupa litera j) a aliniatului (1) al 
articolului 24 (1) se introduce o 
noua literă, lit. K) cu următorul 
cuprins:

k) permisele de conducere eliberate 
pentru categoria B sunt valabile pentru 
motocicletele cu cilindree maximă de 
125 cm3 cu puterea maximă de 11 kw şi 
un raport putere/ greutate de cel mult 0.,1 
kw/kg (categoria A l )  cu condiţia ca 
deţinătorii permiselor să aibă vârsta 
m inimă de 24 de ani împliniţi şi permisul

I. Dupa litera j) a aliniatului (1) al articolului 24 (1) se 
introduce o noua literă, lit. K) cu următorul cuprins:

k) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt 
valabile şi pentru motocicletele cu cilindree maximă de 125 
cm3 cu puterea maximă de 11 kw şi un raport putere/ 
greutate de cel mult 0.,1 kw/kg (categoria A l )  cu condiţia ca 
deţinătorii permiselor să aibă permisul categoria B obţinut cu 
cel puţin doi ani în urmă, şi fac dovada prom ovării unui 
examen de îndem anare (poligon).

Autor: Ionuţ Moşteanu - USR

Faţă de forma iniţială am introdus 
următoarele modificări:

1. Eliminăm limita de vârstă
arbitrară şi discriminatorie. 
Astfel un tânăr poate obţine 
categoria A l la 16 ani sau B 
la 18 ani, dar nu ar fi 
considerat apt să conducă un 
scuter decât la 24 de ani. 
Deţinerea permisului de 
categoria B este deja o 
dovadă de maturitate şi de
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categoria B obţinut cu cel puţin doi ani în 
urmă
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pregătire teoretică. Am 
păstrat vechimea de 2 ani 
pentru categoria B, 
asigurându-ne astfel că are o 
experienţă în traficul rutier.

2. Propunem obligativitatea
promovării unui examen 
practic (poligon). Asta ne va 
asigura că cei care urmează să 
intre în trafic pe două roţi au 
abilităţile necesare. Varianta 
propusă de Comisia pentru 
Industrii şi Servicii (10 ore de 
pregătire practică) nu 
garantează dobândirea
abilităţilor necesare. Unii 
învaţă mai repede, alţii mai 
greu să meargă pe două roţi. 
Singura modalitate obiectivă 
de a certifica abilităţile 
rămâne examenul practic.

3. Eliminăm completarea ”eu
transmisie autom ată” din 
amendamentul Comisiei 
pentru Industrii şi Servicii. 
Scuterele cu transmisie 
automată sunt mai grele şi 
mai puţin manevrabile (rază 
de bracaj mai mare) decât 
motocicletele uşoare de 125 
cmc. Motocicletele uşoare de 
125 cmc sunt baza 
transportului urban şi 
periurban. Argumentul că ar 
fi nevoie de o pregătire



suplimentară să înveţi să 
schimbi viteze este 
nesustenabil.
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