
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
 

Nr. 4c-7/131 

Bucureşti,  10 mai 2022 
 

A V I Z 

asupra proiectului de  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei 

circulaţiei pe infrastructura rutieră 

    

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru avizare, prin adresa nr. 

PLx.96/2022 din 14 martie 2022, cu proiectul de  Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind 

gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. 

  Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din data 

de 10 mai 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise, prevăzute în Anexa la 

prezentul aviz. 

 

VICEPREŞEDINTE SECRETAR, 

Angelica FĂDOR Christine THELLMANN  

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Beatrice MEIANU 

beatrice.meianu
Conform cu originalul



 

Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. 

crt. 

Text  

Ordonanța Guvernului nr.3/2022 

Amendament Motivaţie 

 Art. I 
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea 

siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, 

republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

…………………………………………….. 

Nemodificat   

1. 2. La articolul 1, alineatele (3), (6) şi (7) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 

........................................... 

 

 

(6) Inspecţia de siguranţă rutieră 

periodică/Inspecţia de siguranţă rutieră 

specifică se efectuează pentru reţeaua rutieră 

prevăzută la alin. (5). 

.......................................... 

 

1. La art. I. punctul 2, articolul 1, alineatul (6) 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 

 

(6) Inspecția de siguranță periodică să se 

efectueze pentru rețeaua rutieră prevăzută la 

alin. (5) lit. a) – d), f) și g), și Inspecția de 

siguranță rutieră specifică se efectuează 

pentru rețeaua rutieră prevăzută la alin. (5)  

 

Autor: deputat Florin-Claudiu ROMAN - PNL 

 

 

2. 3.La articolul 1, după alineatul (7) se introduc 

trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu 

următorul cuprins: 

…………………………………………….. 

(9) Administratorii drumurilor de interes 

judeţean şi ai străzilor de categoria I şi a II-a 

La art. I, punctul 3, articolul 1, alineatul (9) 

se abrogă. 

 

 

Autor: deputat Gabriel-Ioan AVRĂMESCU - 

PNL 

 

https://idrept.ro/00150554.htm


 

prevăzute la alin. (2) lit. c) transmit autorităţii 

competente lista drumurilor din domeniul de 

aplicare al prezentei legi până la data de 15 

martie 2022 şi, ulterior, în termen de 60 de zile 

de la orice modificare adusă acesteia. 

……………………………………………. 

 

 

 


