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PROCES VERBAL 

din zilele de 17, 18 şi 19 iunie 2014 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 

de  17, 18 şi 19 iunie 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 17 şi 18 

iunie a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, 
domnul deputat Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC) a figurat în concediu, comform BP 
nr. 577 din 03.06.2014. 

 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 19 iunie 

a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, domnul 
deputat Drăguşanu Vasile-Cătălin (PC), nu a participat la lucrările comisiei. 

 
 
Lucrările şedinţelor din 17 iunie a.c. au fost conduse de către domnul deputat 

Lupu Mihai, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţelor din data de 17 iunie 2014 au figurat următoarele 
puncte: 

 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x 600/2013 Propunere legislativă de modificarea a Ordonanței de urgență 

nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice 
2. PL-x 614/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice 
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3. PL-x 615/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 

195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice 
4. PL-x 625/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

5. PL-x 635/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 
195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice 

6. PL-x 225/2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 
 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă de 

modificarea a Ordonanței de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația 
pe drumurile publice (PL-x 600/2013), ce are ca obiect modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în scopul 
reglementării unor aspecte practice în ceea ce priveşte utilizarea pneurilor pentru 
sezonul de iarnă. Astfel, se are în vedere modificarea definiţiei noţiunii de „anvelope 
de iarnă”, precum şi prevederea expresă a perioadei din an în care este aplicabilă 
obligaţia privind dotarea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte 
echipamente antiderapante omologate. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea 
legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 
(PL-x 614/2013), ce are ca obiect de reglementare completarea art.88 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii obligaţiei 
şoferilor depistaţi pozitiv la dozările toxicologice pentru alcool sau substanţe 
interzise de a plăti examinarea medicală, urmând ca sumele colectate să fie utilizate 
în unităţile sanitare în care se face evaluarea şi recoltarea probelor biologice. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea 
legislativă.  
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 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 
 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe 
drumurile publice (PL-x 615/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării 
pedepselor pentru infracţiunile prevăzute la art.87 alin (1) şi (4) din acest act 
normativ, precum şi al instituirii unor noi situaţii în care se dispune suspendarea 
exercitării dreptului de a conduce autovehicule. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
(PL-x 625/2013), ce are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul stabilirii unei durate de valabilitate de maxim 15 
zile a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulaţie, în locul 
duratei de valabilitate fixe de 15 zile, reglementată în prezent în cuprinsul art.111 
alin. (4) şi (5), precum şi în art.112 alin. (2) din actul normativ de bază. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea 
legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe 
drumurile publice (PL-x 635/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării 
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pedepselor pentru infracţiunile prevăzute la art.87 alin (1) şi (4) din acest act 
normativ, precum şi al instituirii unor noi situaţii în care se dispune suspendarea 
exercitării dreptului de a conduce autovehicule. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Guvernul nu susţine propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice (PL-x 225/2014), ce are ca obiect de reglementare completarea 
art.33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
instituirii obligaţiei administratorului drumului public cu zone periculoase de a 
semnaliza pericolul prin instalarea de panouri „pentru popularizarea numărului de 
persoane decedate sau rănite grav”. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, 
Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 23 aprilie 2014, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
 

           Comisia pentru transporturi şi infrastructură a organizat miercuri, 18 iunie, o 
dezbatere privind problemele cu care se confruntă factorii implicați în gestionarea 
domeniului naval – maritim și fluvial. 
 
 

Lucrările Comisiei din ziua de 19 iunie 2014 s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe 
ordinea de zi.  

 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                        Mihai LUPU                           Iosif  MOLDOVAN  
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


