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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

����� Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (Plx 340/2020), trimisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 
Comisiei pentru Industrii și servicii, Comisiei pentru Apărare, ordine publică și 
Securitate națională și Comisiei pentru Transporturi și infrastructură, cu adresa Plx 340 
din 4 iunie 2020. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează 

în categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția 

României, republicată. 

 

 

PREȘEDINTE, 
Laura-Cătălina 
VICOL CIORBĂ 

PREȘEDINTE, 
BENDE Sándor 
 

PREȘEDINTE,  
Pavel POPESCU 

PREȘEDINTE, 
Cătălin DRULĂ 
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Conform cu originalul
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 RAPORT COMUN 
 asupra 

Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru Industrii și 
servicii, Comisia pentru Apărare, ordine publică și Securitate națională și Comisia 
pentru Transporturi și infrastructură  au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 340/2020), trimisă cu adresa 
nr. Pl-x 340 din 4 iunie 2020.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art. 92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este   
cameră decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii unor obligaţii, în sarcina 
anumitor autorităţi şi instituţii publice, în scopul dezvoltării infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observații și 
propuneri, conform adresei cu nr.298 din 2 aprilie 2020.  



 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform 
adresei cu nr. 2036 din 1 aprilie 2020. 

Guvernul, prin adresa transmisă în 24 martie 2022, nu susține inițiativa 
legislativă. 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unanimitate  de voturi, în şedinţa din ziua 
de 9 iunie 2020, conform adresei cu nr.4c-6/306 din 10 iunie 2020. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 131 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură, au 
examinat propunerea legislativă în data de 7 aprilie 2021. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură, au hotărât cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 
preliminar de respingere privind Propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

În conformitate cu prevederile din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru Apărare, ordine și securitate națională, au examinat inițiativa 
legislativă în data de 16 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru Apărare, 
ordine publică și siguranță națională, au hotărât cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de respingere privind Propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

În conformitate cu prevederile din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru Industrii și servicii, au examinat propunerea legislativă în data 
de 24 martie 2021. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru Industrii și 
servicii, au hotărât cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
respingere privind Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 131 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul 
de lege în data de 9 noiembrie 2021. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea privind Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

 La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea privind Propunerea 
legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice. 



 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 

     
 
 

PREȘEDINTE, 
Laura-Cătălina 
VICOL CIORBĂ 

PREȘEDINTE, 
BENDE Sándor 
 

PREȘEDINTE,  
Pavel POPESCU 

PREȘEDINTE, 
Cătălin DRULĂ 

  

 
 
 
 
SECRETAR, 
LADÁNYI László-
Zsolt 

SECRETAR, 
Bogdan Gheorghe 
TRIF 

SECRETAR, 
Dumitru RUJAN 

SECRETAR, 
BENEDEK 
Zacharie 
 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Andrada Armencea 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 



 


