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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
    Comisia juridică,                        Comisia pentru          Comisia pentru transporturi                                     
de disciplină şi imunităţi             industrii şi servicii                şi infrastructură                                                              
   Nr.4c-11/640/2014                      Nr.4c-3/244/2015                Nr.4c-26/106/2014 

  
                                                                                                   Bucureşti, 30.03.2016 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2014 privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu care Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate în fond, 

transmis cu adresa Plx.282/2014. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

   

      

          VICEPREŞEDINTE,             PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                           
 

          Ciprian Nicolae Nica                Iulian Iancu                       Mihai Lupu                                          
 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

                  Comisia juridică,                                 Comisia pentru                          Comisia pentru transporturi                                     
            de disciplină şi imunităţi                        industrii şi servicii                                 şi infrastructură                                                              
                 Nr.4c-11/640/2014                               Nr.4c-3/244/2014                                  Nr.4c-26/106/2014 

 
      PLx282/2014                                                                                                               Bucureşti, 30.03.2016 

 
 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2014 privind circulaţia pe drumurile publice 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia 
pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2014 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu 
Plx.282/2014 din 10 iunie 2014 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-11/640/2014, nr.4c-3/244/2014, respectiv nr.4c-
26/106/2014. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru 
această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 



 2 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 3 iunie 2014. 
Propunerea legislativă a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa nr.1508/19.12.2013. 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în şedinţa din data de 11 iunie 2014 a 

avizat favorabil propunerea legislativă, aviz cu nr.4c-12/167/2014. 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului,  în şedinţa din data de 24 iunie 2014 a 

avizat favorabil propunerea legislativă, aviz cu nr.4c-6/217/2014. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, repunblicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
prevederii exprese a necesităţii semnalizării luminoase, pe timp de noapte, a lucrărilor care se execută pe drumurile 
publice. Totodată, se are în vedere şi majorarea pedepsei pentru infracţiunea prevăzută la art.94 alin.(4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.95/2002. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele trei comisii au 
dezbătut propunerea legislativă şi documentele conexe în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea legislativă după cum urmează: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi în şedinţa din 22 februarie 2016, Comisia pentru industrii şi servicii în şedinţa din 6 
octombrie 2015, iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 24 iunie 2014. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 26 
deputaţi membri ai comisiei, la lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul 
de 18 de membri ai comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 19 
deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei. 

Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai 
Ministerului Afacerilor Interne.    
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 

propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2014 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu amendamentele admise, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport 
comun. 

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

 
                    VICEPREŞEDINTE,                            PREŞEDINTE,                                PREŞEDINTE,                                           

 
                    Ciprian Nicolae Nica                               Iulian Iancu                                      Mihai Lupu                                          
 
                                     
 
 
                          SECRETAR,                                      SECRETAR,                                    SECRETAR, 
 
              Sorin-Constantin Stragea                           Bogdan Ţîmpău                               Constantin Galan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Niculina Badea                                                    Consilier parlamentar, Ioan Bivolaru                                Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 

                                                                                                        Consilier parlamentar, Cristina Donea 
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Anexă 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text O.U.G. nr.195/2002 
 

Text propunere legislativă Amendamente admise 
(Autorul) 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  Titlul legii 

LEGE 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice 
  

Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea art.33 alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernu7lui nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

 

2  Articol I – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.670 din data de 
03 august 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

Articol unic – Alineatul (2) al 
art.33 din  Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.670 din 
data de 03 august 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 
3  

 
 
Art. 33.  (2) Semnalizarea 
lucrărilor care se execută pe 
drumurile publice este 
obligatorie şi se efectuează 
de către executantul 
lucrărilor, cu avizul poliţiei 
rutiere, astfel încât aceasta să 
asigure deplasarea în 
siguranţă a tuturor 
participanţilor la trafic, 
conform reglementărilor în 
vigoare. 
 

1. La articolul 33 alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 33.  (2) Semnalizarea lucrărilor 
care se execută pe drumurile publice 
este obligatorie, inclusiv prin lămpi cu 
lumină pe timp de noapte, şi se 
efectuează de către executantul 
lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, 
astfel încât aceasta să asigure deplasarea 
în siguranţă a tuturor participanţilor la 
trafic, conform reglementărilor în 
vigoare. 
 

 
 
 
Art. 33.  (2) Semnalizarea 
lucrărilor care se execută pe 
drumurile publice este obligatorie. 
Aceasta este însoţită pe timpul 
nopţii de lămpi cu lumină 
galbenă intermitentă sau în 
cascadă şi se efectuează de către 
executantul lucrărilor, cu avizul 
poliţiei rutiere, astfel încât să 
asigure deplasarea în siguranţă a 
tuturor participanţilor la trafic, 
conform reglementărilor în 
vigoare.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
Dep.Gheorghe Marin – PSD 
 

 
 
 
Este necesar să se 
precizeze modul de 
semnalizare 
suplimentar, atât pe 
timp, cât şi în caz de 
vizibilitate redusă. 

4  
 
 
Art.94 (4) Cu pedeapsa 
prevăzută la alin. (3) se 
sancţionează şi persoana 
autorizată de către 
administratorul unui drum 
public sau de către 

2. La articolul 94 alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art.94 (4) Persoana autorizată de către 
administratorul unui drum public sau de 
către executantul unei lucrări pe partea 
carosabilă, care nu ia măsurile 
corespunzătoare pentru semnalizarea 
obstacolelor sau a lucrărilor pe 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
Dep.Gheorghe Marin – PSD 

Prevederile sunt 
preluate în Codul 
penal în vigoare. 
Art.94 al O.U.G. 
nr.195/2002 a fost 
abrogate prin Legea 
nr.187/2012. 
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executantul unei lucrări pe 
partea carosabilă, care nu ia 
măsurile corespunzătoare 
pentru semnalizarea 
obstacolelor sau a lucrărilor 
pe drumurile publice, dacă 
prin aceasta s-a produs un 
accident de circulaţie din 
care au rezultat victime 
omeneşti sau pagube 
materiale. 

 

drumurile publice, dacă prin aceasta s-a 
produs un accident de circulaţie prin 
care au rezultat victime omeneşti sau 
pagube materiale, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani. 

 

5  Art.II. – Hotărârea Guvernului 
nr.1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.876 din 26 octombrie 2006, se 
modifică în mod corespunzător. 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
Dep.Gheorghe Marin – PSD 
 

HG 1391/2006 nu 
este necesar să fie 
modificată. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


