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Comisia pentru industrii şi servicii 
  Domnului Președinte, Sándor BENDE 
 
  Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
  Domnului Preşedinte, Cătălin DRULĂ 
 
   
  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice trimis, spre dezbatere şi examinare în fond, 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități,  Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională și Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură cu adresa nr. PL-x. 272/2022 din 16 mai 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

VICEPREȘEDINTE 

Alina-Elena Tănsescu 
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru industrii şi servicii au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu  proiectul de Lege pentru modificarea art.32 
alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, trimis cu adresa nr. PL-x 272 din 16.05.2022 şi înregistrat la 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr. 4c-15/172 din 
16.05.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(2) 
lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 prin autorizarea  
autovehiculele destinate asigurării pazei patrimoniului autostrăzilor să utilizeze 
semnalele luminoase de culoare galbenă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de lege în 
şedinţa din data de 11.05.2022.  

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

 



La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a avut în vedere: 

 avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 252 
din 16.03.2022); 

 avizul favorabil al Consiliul Economic şi Social (nr.1236 din 01.03.2022); 
 punctul de vedere nefavorabil al Guvernului (înregistrat la Senat cu 

nr.L166 din 12.05.2022);  
 avizul nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (4c-6/399 din 25 mai 2022); 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a examinat 

proiectul de lege în ședința din 13 decembrie 2022. 
La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

deputaţii şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 
În conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a 
participat domnul Adrian Petcu, Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 
21 februarie 2023. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost 
prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
hotărât, cu majoritate de voturi să transmită Comisiei pentru industrii și servicii și 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură un raport preliminar de adoptare a 
proiectul de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în forma adoptată 
de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
        
 

                 VICEPREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 

                Alina-Elena Tănăsescu                                  Ladanyi Laszlo-Zsolt 
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