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Proces Verbal 

încheiat în şedinţa comisiei din data de 13 octombrie 2010 
 
 
 

Domnul  Preşedinte Iulian Iancu PSD+PC constată că există cvorum şi 
propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar 
comisia votează în unanimitate.  

Cu propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost 
sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată 
în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Doru Braşoan Leşe.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 
avizarea favorabilă a propunerii legislative. S-a abţinut domnul deputat Iulian 
Iancu. 

Cu proiectele de lege de la punctele 7-13 de pe ordinea de zi, proiect de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice;    propunere legislativă pentru modificarea 
art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice; proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; propunere 
legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; propunere 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.6 din 9 ianuarie 2007 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice; proiect de Lege pentru completarea art.23 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, care au acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată 
în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Administraţiei şi Internelor sub conducerea domnului chestor 
principal Căbulea Ioan şi ai Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor. 
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În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu, George Ionescu şi Doru Braşoan Leşe.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au aprobat amendamentul propus de 
domnul deputat George Ionescu la art.23  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi au analizat modul de 
aplicare al articolelor privitoare la constatul amiabil. 

Şedinţa comisiei din data de 14.10.2010 a avut loc la nivel de 
raportori. 
 
 
 
 
 
Intocmit, 
Expert Parlamentar 
Dr.Maria Cristina Balanescu 
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