
Bucureşti, 06.03.2019
Nr. 4c-26/200/2017

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SE RVICII 

DOMNULUI PREŞEDINTE IULIAN IANCU

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege 

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

circulaţia pe drumurile publice, transmis Comisiei pentru de zbatere şi avizare în fond, 

cu adresa nr. PL.x 561 din 07 decembrie 2017.

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru transporturi şi infrastructură



Bucureşti, 06.03.2019
Nr. 4c-26/200/2017

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ SI MUNITĂTl 

DOMNULUI PREŞEDINTE NICUŞOR HALICI

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege 

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

circulaţia pe drumurile publice, transmis Comisiei pentru dezbatere şi avizare în fond, 

cu adresa nr. PL.x 561 din 07 decembrie 2017.

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru transporturi şi infrastructură

PREŞEDINTE,



Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru transporturi şi infrastructură

Bucureşti, 06.03.2019
Nr. 4c-26/200/2017

R A P O R T  P R E L I M I N A R  
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

In conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Com sia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu Proiectul c'e Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privina circulaţia pe drumurile 
publice, transmis cu adresa nr. PL.x 561 din 07 decembrie 2017, înregistrat cu nr.4c- 
26/200/2017 din 07 decembrie 2017.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este 
Camera Decizională.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 04 decembrie 2017 ca 
urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României republicată.

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia i avut în vedere:
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr. 524/05.07.20 7;
• punctul de vedere favorabil al Guvernului, condiţionat ele însuşirea unor observaţii 

şi propuneri, transmis prin documentul cu nr. 1685/30.10.2 ) 17;
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, nr. 4c-5/608/18.12.2017.



Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa din 
05 martie 2019.

La lucrările comisiei au fost prezenţi deputaţii confom  listei de prezenţă.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare m odificar ea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002, în scopul asigurării corelării cu dispoziţiile Legii poliţiei locale 
nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte 
atribuţiile poliţiei locale în domeniul circulaţiei pe drumurile p iblice.

în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membr ii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe d 'umurile publice, deoarece 
forma propusă de iniţiatori poate genera confuzii cu privire a competenţa instituită de 
dreptul comun în materia circulaţiei pe drumurile publice, în condiţiile în care normele 
vizate abordează competenţa poliţiei rutiere în ansamblul acesteia, în timp ce Poliţia 
Locală deţine doar competenţe limitate, generate de realităţile sociale care au determinat 
apariţia Legii nr.155/2010.

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate d î invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Afacerilor Interne.

în raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

C onsilier parlam entar, lu lia- Ioana M ircea 
C onsilier parlam entar. R uxandra C hiriac


