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BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORT COMUN asupra proiectului de Lege 

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

privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu  adresa nr. PLx 75 din 1 februarie 

2017, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură şi Comisiei pentru industrii şi servicii.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
Eugen NICOLICEA 

VICEPREŞEDINTE, 
Marius-Sorin Ovidiu BOTA 

 

PREŞEDINTE, 
Iulian IANCU 
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R A P O R T   COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 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 imunizăţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru 
industrii şi servicii,  au fost sesizate spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. PL.x 75  din 
2 februarie 2017, înregistrat cu nr. 4c-11/193 din 2 februarie 2017, respectiv 4c-
26/21/2017, respectiv cu 4c-3/50/2017. 

Potrivit 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.  

Senatul a adoptat proiectul de lege, ca urmare a depăşirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  actul normativ, prin avizul cu 
numărul 557/2.06.2016. 

Guvernul a avizat  negativ proiectul de Lege, aviz cu numărul 
479/DRP/03.02.2017. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
negativ proiectul de Lege prin avizul cu numărul 4c-6/34 din 22 februarie 2016. 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=34&leg=2012&cam=2&pag=comp20140224
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Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat 

negativ proiectul de lege prin avizul cu numărul 4c-12/108 din 7 februarie 2017. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul instituirii unor 
noi reguli privind semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice, precum 
şi în ceea ce priveşte limitările de viteză. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi  completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru 
industrii şi  servicii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul 

de lege în şedinţa din 4 aprilie  2018. La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură, a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 20 martie 2018. 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în şedinţa 
din 28.02.2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 
membri ai comisiei.  
 

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
celor trei comisii au hotărât, cu  unanimitate de voturi  respingerea  proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice din următoarele considerente: 

- reglementările propuse la art. 33 alin. (21) se regăsesc în cuprinsul art. 33 
alin. (3) din Ordonanţă, art. 84-87 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, în 
cadrul Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de 
instituire a restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona drumului 
public şi/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun al ministrului de 
interne şi al ministrului transporturilor nr. 1112/411/2000, precum şi în Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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  - în vederea stabilirii unor măsuri suplimentare de siguranţă în anumite 
zone (şcoli, gradiniţe, zone centrale ) este necesar să se stabilească anumite restricţii de 
viteză, inclusiv sub 50km/h; 
  - interzicerea limitării de viteză sub 50km/h pe întreaga localitate nu are 
suport tehnic şi juridic, deoarece pot fi sectoare de drum care tranzitează localităţi şi, 
din cauza configuraţiei traseului, respectiv sector de curbe ale căror raze de racordare în 
plan orizontal sunt mai mici şi au fost proiectate la viteze mai mari de 50km/h, pot pune 
în pericol siguranţa participanţilor la circulaţie. 

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

PREŞEDINTE, 
Eugen NICOLICEA 

VICEPREŞEDINTE, 
Marius-Sorin Ovidiu BOTA 

 

PREŞEDINTE, 
Iulian IANCU 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Alina-Elena TĂNĂSESCU 

SECRETAR, 
 Marius Bodea 

SECRETAR,  
Roxana MÎNZATU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Consilier parlamentar,                                      Consilier parlamentar,                                     Consilier parlamentar, 
              Florica Manole                                                 Iulia Ioana Mircea                                               Cristina Neicu 
 


