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                                 Plx. 255/2019 

  

Către 

 

 Biroul Permanent al Camerei Deputaților 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmisă pentru 

dezbatere în fond Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu adresa Pl-x nr. 255 din 

3 iunie 2019. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREȘEDINTE, 

Bende SÁNDOR 

PREȘEDINTE, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 

PREŞEDINTE, 

Cătălin DRULĂ 
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative  

pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia 

pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din 

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

publice, transmisă cu adresa PLx nr. 255 din 3 iunie 2019. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.64 

alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii 

posibilității poliției rutiere de a dispune ridicarea vehiculelor staționate 

neregulamentar, fiind eliminată condiția staționării neregulamentare pe partea 

carosabilă.  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 29 mai 2019. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri, conform 

adresei cu nr. 138 din 4 martie 2019. 
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Guvernul potrivit punctului de vedere cu nr.3567 din 11 aprilie 2022 susține 

adoptarea acestei inițiative legislative sub rezerva însușirii observațiilor. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat nefavorabil propunerea legislativă în ședința din 12 iunie 2019, 

potrivit avizului nr.4c-6/399. 

În conformitate cu dispozițiile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisiile 

sesizate pe fond au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate. 

Comisia pentru transporturi și infrastructură a dezbătut propunerea 

legislativă în ședința desfășurată în data de 10 decembrie 2019. La lucrările 

Comisiei deputații au fost prezenți conform listei de prezență. În urma dezbaterilor 

și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, în forma 

inițiatorului. 

Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut propunerea legislativă în 

ședința desfășurată în data de 13 septembrie 2022. La lucrările Comisiei deputații 

au fost prezenți conform listei de prezență. La lucrările ședinței au participat în 

calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Interne domnul Adrian Petcu, 

subsecretar de stat și domnul Alexandru Popa, ofițer specialist în cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române. În urma dezbaterilor și a opiniilor 

exprimate, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, adoptarea propunerii legislative în forma inițiatorului. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut propunerea 

legislativă în ședința desfășurată în data de 14 septembrie 2022. La lucrările 

Comisiei deputații au fost prezenți conform listei de prezență. În urma dezbaterilor 

și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită celorlalte comisii sesizate în fond un 

raport preliminar de adoptare a propunerii legislative, în forma inițiatorului. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

propunerea legislativă în ședința desfășurată în data de 11 octombrie 2022. La 

lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. În 

conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Adrian Voican, 

Ministerul Afacerilor Interne. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  adoptarea propunerii legislative, în forma inițiatorului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor sesizate pentru dezbaterea pe fond 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților 
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adoptarea propunerii legislative pentru modificarea alineatului 1 al articolului 

64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice în forma inițiatorului. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Bende SÁNDOR 

PREȘEDINTE, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 

PREŞEDINTE, 

Cătălin DRULĂ 

 

 

SECRETAR, 

Gheorghe Bogdan TRIF 

SECRETAR, 

Laszlo-Zsolt LADANYI 

SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

SECRETAR,  

Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef birou, 

Cristina Neicu 

 

Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 

 

Consilier parlamentar, 

Ina Filote 

Consilier, 

Anca Lazăr 

 


