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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
Comisia pentru                  Comisia juridică, de disciplină        Comisia pentru transporturi                                             
industrii şi servicii                             şi imunităţi                                    şi infrastructură                                                      
 Nr.4c-3/551/2017                   Nr.4c-11/1088/2018                        Nr.4c-26/179/2017 

  
                                                                                                   Bucureşti, 24 martie 2018 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra  proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice,  cu care Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi  și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 

sesizate în fond, transmis cu adresa PLx.454/2017. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

 

       

               PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                           
 

               Iulian Iancu                     Eugen Nicolicea              Lucian Nicolae Bode
                                          

 

  

tudor.monica
Original
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                                                                                                                                              Bucureşti, 24 martie 2018 
 

                  
      PLx 454/2017                                                                                                              

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N    

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 şi 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, cu dezbaterea şi avizarea cu  proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
transmis cu adresa nr. PL.x 454/2017  din 13 noiembrie 2017 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-3/551/2017, nr.4c-
11/1088/2018, respectiv nr.4c-26/179/2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru 
acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 6 noiembrie 2017. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observații și propuneri, prin adresa 

nr.226/11.04.2017. 
Guvernul, prin adresa nr.676 din 12 mai 2017  nu susţine adoptarea inițiativei legislative, 

întrucât,menținerea actualei sancțiuni contravenționale este justificată prin prisma rolului preventiv, fiind de natură să 
descurajeze încălcarea regulilor de circulație, fapt ce conduce inclusiv la protejarea propriei vieți. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în şedinţa din data de 28 noiembrie  2017 
a avizat favorabil proiectul de lege, aviz cu nr. 4c-12/1141. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în ședința din data de 21 
noiembrie 2017, a avizat favorabil proiectul de lege, aviz cu nr. 4c-5/523/2017. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința din data de 21 noiembrie 
2017, a avizat negativ proiectul de lege, aviz cu nr. 4c-6/410. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în sensul modificării sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru nerespectarea normelor 
privind circulaţia bicicletelor cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni . 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele trei comisii au 
dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de lege după cum urmează: Comisia pentru industrii şi servicii 
în şedinţa din 28 noiembrie 2017 , Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 27 martie 2018, iar membrii 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 24 aprilie 2018. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, au fost prezenți 16 deputați din totalul de 19 membri ai 
comisiei, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă, iar la 
lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de  19 membri ai 
comisiei. 
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Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă a 
prezentului raport comun.  

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

 
              Iulian Iancu                                          Eugen Nicolicea                                                Lucian Nicolae Bode                                         
 
 
 
               
 
 
              SECRETAR,                                                SECRETAR,                                                SECRETAR, 
 
             Roxana Mînzatu                                      Costel Neculai Dunava                                     Bodea Marius 
 
 
                                                                         
Sef serviciu , Cristina Neicu                                                                                             Consilier parlamentar, Iuliana Cseke                                                                 Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea                                                                                                                                                                                                                            
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                                                                                    Anexa 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația 

pe drumurile publice 

 
Nr. 
crt. OUG 195/2002 Text Senat Text admise/autor 

 Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   LEGE 

pentru modificarea pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice 

  

2.   Articol unic.- Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 
august 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  

3.   
 

-------------- 
 

1. La articolul 100 alineatul (1), după 
punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 
14, cu următorul cuprins: 
 
,,14. nerespectarea normelor privind circulația 
bicicletelor.” 

1. La articolul 100 alineatul (1), 
după punctul 13 se introduce un 
nou punct, pct. 14, cu următorul 
cuprins: 
”14. nerespectarea normelor privind 
circulația bicicletelor, cu excepția 
cazurilor prevăzute la art. 101 
alin. (1) pct. 8.” 
 
Autor: 
Vlad Sergiu Cosmis – U.S.R. 

 

4.  Art. 101 – (1) 
8.nerespectarea normelor privind 

2. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 
se abrogă.  

La articolul 101 alineatul (1), 
punctul 8 se modifică și va avea 
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circulaţia bicicletelor; următorul cuprins: 
”8. nerespectarea normelor privind 
dotarea bicicletelor, prevăzute la 
art. 70 alin. (3), coroborat cu art. 
14 și 15 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1391/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice. 
 
Autor: 
Vlad Sergiu Cosmis – U.S.R. 

 
 
 

https://idrept.ro/00097020.htm
https://idrept.ro/00095138.htm
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