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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
Comisia pentru                  Comisia juridică, de disciplină        Comisia pentru transporturi                              
industrii şi servicii                             şi imunităţi                                    şi infrastructură                                            
Nr.4c-3/50/2017                     Nr.4c-13/193/2017                              Nr.4c-26/21/2017 

  
                                                                                                Bucureşti, 1 aprilie 2021 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra  proiectului de Lege 

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

privind circulaţia pe drumurile publice,  trimis Comisiei pentru industrii şi servicii, 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PL-x. 75 din 1 februarie 2017. 

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

legilor ordinare.  

 

       

           PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,                          
 

            Bende Sándor            Mihai-Alexandru Badea      Ciprian-Constantin Şerban 

  

tudor.monica
Original
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      PLx 75/2017                                                                                                             

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N     S U P L I M E N T A R     

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice 

 
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 22.12.2016, 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 83/DPSG/29.01.2020. 
           Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ proiectul de Lege prin avizul cu 
numărul 4c-6/34 din 22 februarie 2016. 

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. 
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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. 
                                                                                             * 
                                                                                           *  * 

  În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare în ședința din data de 27 martie 2019, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea 
proiectului de lege sus menționat, celor trei comisii sesizate în fond, în vederea reexaminării și depunerii unui raport 
comun suplimentar. 

 În conformitate cu prevederile art.61 şi ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate, astfel: 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 9 aprilie 2019, Comisia pentru industrii şi servicii în şedinţa 
din 23 martie 2021 iar Comisia pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 31 martie 2021. 

   Membrii celor trei comisii au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
   În urma dezbaterilor, cele trei comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 

proiectului de lege, cu amendamente respinse, care se regăsesc în Anexa care face parte din prezentul raport comun 
suplimentar. 
              Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
    
            PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE,                                          
 
            Bende Sándor                                           Mihai-Alexandru Badea                    Ciprian-Constantin Şerban 
 
 
 
 
 
 
 
               SECRETAR,                                                SECRETAR,                                                SECRETAR, 
 
       Bogdan Gheorghe Trif                                 Cristian- Tudor Băcanu                                  Zacharie Benedek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou, Cristina Neicu                                                                                                       Şef serviciu, Alina Grigorescu                                      Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
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Anexa  
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 
Nr. 
crt. 

Amendamente respinse Motivarea respingerii 

1. La punctul 3 al art. 49 în loc de alineat (5) nou să se introducă un alineat (31) 
având următoarea formulare: 
 
31  Pe drumurile naţionale şi europene care trec prin localităţi limitarea vitezei 
prevăzută în alineatul precedent se poate face strict pentru porţiunile de drum 
care indică aceste restricţii cum ar fi trecere de pietoni, prezenţa în apropiere de 
şcoli sau unităţi sanitare ori centru istoric, şi nu se pot extinde pentru întreaga 
localitate. 
 
Autor: Márton Árpád – U.D.M.R. 

 
 

2 Prima frază a propunerii de la punctul 4 referitoare la introducerea unui alin. (11) 
la art. 50 să se reformuleze după cum urmează: 
 
11 În afara localităţilor limitele de viteză prevăzute la alin. (1) în cazul 
drumurilor naţionale şi europene pot fi restrânse pe o distanţă minimă necesară 
pentru evitarea pericolelor existente. Dacă limitarea este stabilită din cauza 
frecventelor accidentări pe timp de iarnă sau fenomene care fac drumul lunecos, 
trebuie să fie folosite panouri adiţionale care trimit la situaţiile în care restricţia 
este aplicabilă. 
 
Autor: Márton Árpád – U.D.M.R. 

 
 

 


