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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre 
dezbatere, în fond, cu proiectul propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru industrii şi 
servicii şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu adresa Plx nr.296/2015 din 23 martie 2015 şi 
înregistrată cu nr.4c-11/488 din 19 mai 2015, nr.4c-3/107/2015 şi nr.4c-26/64/2015 din 24 martie 2015. 
 Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul propunerii legislative, în 
şedinţa din 18 martie 2015. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr.1370/17.12.2014. 
 Guvernul României, conform punctului de vedere transmis cu adresa nr.355/06.03.2015 nu 
susţine adoptarea propunerii legislative. 
 Proiectul de lege supus dezbaterilor are ca obiect de reglementare eliminarea obligaţiei de a 
deţine o trusă medicală de prim ajutor şi un stingător de incendiu pentru conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul. Se propune introducerea obligaţiei ca, pentru a fi conduse pe drumurile 
publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai să fie dotat cu două triunghiuri 
reflectorizante şi vestă reflectorizantă. 

Propunerea legislativă încalcă prevederile Directivei 126/2006/ CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere. 
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 Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că dotarea autovehiculelor cu stingător şi trusă medicală 
este obligatorie în legislaţiile naţionale ale statelor europene. Autovehiculele înmatriculate în România, 
care circulă în trafic internaţional fără aceste dotări sunt sancţionate în aceste state. Aceste dotări nu pot 
fi eliminate din dotarea autovehiculelor doar pe baza unor statistici a unei asociaţii automobilistice din 
Marea Britanie, care este citată în expunerea de motive. 
 
 Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din 03.06.2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi, din totalul de 22 membrii ai 
comisiei. 
 Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 
22.09.2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 de deputaţi, din totalul de 18 membrii ai comisiei.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din 23.11.2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, din totalul de 26 membrii ai 
comisiei. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
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TABEL COMPARATIV 
 

Nr. 
crt. 

O.U.G. nr.195/2002, republicată, la data depunerii 
iniţiativei legislative 

Propunerea legislativă Observa  

 Art.8 - Pentru a fi conduse pe drumurile publice, 
fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier şi 
tramvai trebuie sa fie dotat cu trusă medicală de 
prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un 
stingător de incendiu, omologate. 

Art.8 - Pentru a fi conduse pe drumurile 
publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau 
forestier şi tramvai trebuie sa fie dotat cu două 
triunghiuri reflectorizante şi vestă 
reflectorizantă, omologate. 

 

 Art.100 alin.(1)  
13. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol 
sau forestier care nu este dotat cu trusă medicală, 
triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru 
incendii, omologate. 

Art.100 alin.(1)  
13. conducerea unui autovehicul şi tractor 
agricol sau forestier care nu este dotat cu 
triunghiuri reflectorizante şi vestă 
reflectorizantă, omologate. 

 

 
 
 
 


