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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru 
completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195 privind 
circulaţia pe  drumurile publice,  trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură pentru examinare în fond, cu adresa 
nr. PLx 245 din 29 aprilie 2009. 

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

 
 
 
 

  
PREŞEDINTE, 

Nicuşor HALICI 
 
 

PREŞEDINTE, 
Lucian Nicolae BODE 
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Guvernului nr.9/2009 pentru  completarea art.103  din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe  drumurile  publice 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul 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  transmis cu adresa nr. PLx 245 din 29 aprilie 2009. 

Senatul a adoptat proiectul de lege, în temeiul dispoziţiilor art.115 
alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Consiliului Legislativ a avizat  favorabil proiectul de lege, conform 
avizului nr.94/19.02.2009. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat 
favorabil proiectul de lege conform  avizului nr.32/279/2009. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
favorabil proiectul de lege conform  avizului nr.26/428/12.05.2009. 

Guvernul punctul de vedere transmis cu adresa nr.478 din 3 februarie 
2017 susţine  adoptarea proiectului de lege.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi  
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, în sensul introducerii unui nou  caz de  retragere a permisului de 



 
 

conducere, respectiv situaţia în care autoritatea emitentă a sesizat instanţa de 
judecată în vederea anulării permisului de conducere obţinut cu  încălcarea 
normelor legale. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut proiectul de lege în 
şedinţe separate.  

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de 
lege în şedinţa din 3 iunie 2015. 

La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost 
prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de 
lege în şedinţa din  data de  13  noiembrie 2018. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi 
la şedinţă  conform listei de  prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor  două  Comisii au  hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de 
adoptare a  proiectului 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, în forma adoptată 
de Senat 
  Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE, 
                 Nicuşor HALICI                                   Lucian Nicolae BODE 
 
 
 
 
 
                      SECRETAR,                                            SECRETAR, 
             Aida-Cristina CĂRUCERU                         Marius BODEA      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Florica Manole 
Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
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