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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

    Bucureşti, 13.06.2005
                Nr.23/170/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,

republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe

drumurile publice, primit cu nr.P.L.X 425 din 28 septembrie 2005.

În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de

lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
Original
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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,

republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.X 425 din

28 septembrie 2005, pentru avizare şi dezbatere în fond, cu propunerea

legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002

privind circulaţia pe drumurile publice.

Prin propunerea legislativă a domnului deputat Ioan Aurel Rus, se

solicită completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 cu

obligativitatea folosirii permanente a luminilor de întâlnire ale autovehiculelor şi

introducerea unei contravenţii privind folosirea incorectă a luminilor

autovehiculelor pe timp de noapte.

Propunerea legislativă a fost avizată negativ de Consiliul

Legislativ, cu nr.253 din 25 martie 2005.

Guvernul României, cu actul nr.899 din 18 mai 2005, a comunicat

că nu susţine adoptarea propunerii legislative.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 22

septembrie 2005.
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Propunerea legislativă a fost avizată negativ de Comisia pentru

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu

nr.26/378 din 6 octombrie 2005.

Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din

data de 13 octombrie 2005.

La lucrările comisiei au participat 19 deputaţi din totalul de 23 de

deputaţi membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului

Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea

legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată,

Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.

                    PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,

                 Dan Ioan Popescu                                    Aurelia Vasile

Expert,
Daniel Bădina
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