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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru transporturi                                        Comisia juridică, de disciplină  
          şi infrastructură                                                             şi imunităţi 
         Nr.4c-26/61/2014                                                      Nr.4c-11/240/2014  
 
                                                                                                        Bucureşti, 10.03.2016 
Plx. 110/2014 

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002  privind 
circulaţia pe drumurile publice, transmisă pentru dezbatere pe fond, Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu nr. Plx. 
110/2014 din 10 martie 2014. 

În raport cu  obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
   

 
                    PREŞEDINTE,                                       VICEPREŞEDINTE, 
    
                      Mihai Lupu                                           Ciprian Nicolae Nica                                                             
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R A P O R T  C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond cu dezbaterea, în procedură de urgenţă, 
a  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu PLx. 
110/2014 din 10 martie 2014 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-26/61/2014 din 10 martie 
2014, respectiv nr.4c-11/240/2014 din 10 martie 2014. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege a fost respins de Senat în şedinţa din 3 martie 2014. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa 

nr.1135 din 16 octombrie 2013. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 în scopul îmbunătăţirii cadrului 
legislativ în materie în sensul introducerii sancţiunii contravenţionale complementare de 
suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule în cazul neachitării amenzii 
contravenţionale într-un termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal, 
precum şi a introduceriii unei derogări de la art.32 alin.(2) din ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, referitor la efectul suspensiv de 
executare al plângerii contravenţionale. 
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În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au 
examinat proiectul de lege şi documentele conexe, în şedinţa din 24 iunie 2014, iar 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 1 martie 2016. 

Din numărul total de 20 de membri ai Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură au participat la şedinţă 19 deputaţi, respectiv din totalul de 26 de membri 
ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 18 deputaţi. 

La lucrările celor două comisii, în conformitate cu prevederile art.54 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi 
cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002  privind 
circulaţia pe drumurile publice. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
                          
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                     VICEPREŞEDINTE, 
 
                       Mihai Lupu                                         Ciprian Nicolae Nica                       
 
 

 
 
 
   SECRETAR,                                            SECRETAR, 

 
         Constantin Galan                              Sorin-Constantin Stragea                           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
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