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din zilele de 25, 26, 27 şi 28 august 2014 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele 

de  25, 26, 27 şi 28 august 2014. 
 
La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în zilele de 25, 26, 

27 şi 28 august a.c., din numărul de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 20 
deputaţi. 

 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţelor din data de 25, 26, 27 şi 28 august 2014 au figurat 
următoarele puncte: 

 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. PL-x 118/2009 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 

2. PL-x 245/2009 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 

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul 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 (PL-x 118/2009), ce are ca obiect de reglementare modificarea 
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art.lll din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
punerii de acord a acestor dispoziţii cu prevederile legii fundamentale, ca urmare a 
declarării neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 111 alin.(6) prin Decizia Curţii 
Constituţionale nr.742 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.570 din 29 iulie 2008. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege în şedinţa din 16 februarie 2009, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat 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 (PL-x 245/2009), ce 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. Totodată, se reglementează atât instituirea obligaţiei titularului permisului de 
conducere de a-1 preda unităţii de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa 
sau, după caz, rezidenţa normală, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării 
privind retragerea permisului de conducere, cât şi obligativitatea restituirii acestuia, 
în baza hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă prin care instanţa a 
respins cererea de anulare a permisului de conducere.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de urgenţă, Senatul a 
adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 aprilie 2009, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  

 
 
În zilele de 25, 26, 27 şi 28 august a.c., lucrările Comisiei s-au desfăşurat în 

cadrul grupurilor de lucru constituite în vedere studierii iniţiativelor legislative de pe 
ordinea de zi. 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 

                       Mihai LUPU                           Iosif  MOLDOVAN  
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 


