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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

transmisă comisiilor sesizate în fond cu adresa nr. PL-x 117 din 16 martie 2011. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
                       Daniel Buda 

 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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RAPORT   COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

alin.(1) al art.14 din Ordonanţa 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 ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere, în 
fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al 
art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, trimis cu adresa nr.PL.x.117 din 16 martie 2011 şi înregistrat cu 
nr. 31/206 din 17 martie 2011, respectiv nr. 23/66/2011 din 17 martie 2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 9 martie 2011. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
Deputaţilor este  Cameră decizională.  
  Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul 
Legislativ, cu avizul nr.1326 din 8 noiembrie 2010. 

Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.2903 
din 19 noiembrie 2010, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
  Propunerea legislativă a fost avizată negativ de Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională şi de Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu avizele nr.32/82/2011 din 22 martie 
2011, respectiv nr.26/100 din 29 martie 2011. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 
al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice în sensul includerii remorcilor în categoria vehiculelor care se 
înregistrează de către consiliile locale. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată şi 
documentele conexe în şedinţa din 17 mai 2011, iar membrii Comisiei pentru 
industrii şi servicii în şedinţa din 26 septembrie 2012.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat, din 
totalul de 23 de membri, un numar de 14 deputaţi, iar la lucrările Comisiei pentru 
industrii şi servicii au participat, din totalul de 28 de membri, un numar de 20 de 
deputaţi. 

La lucrările Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi au participat, în 
calitate de invitaţi, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Nina 
Badea – comisar şef şi domnul Paul Toma, ofiţer superior specialist – Direcţia 
Rutieră. 

În urma dezbaterilor, membrii celor 2 Comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii pentru 
modificarea şi completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE ,                                         PREŞEDINTE, 

 
Daniel Buda                                             Iulian Iancu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Roxana David 
Consilier parlamentar Ioan Bivolaru                                      
Consultant parlamentar, Monica Tudor                   
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