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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor

Com isia pentru transporturi şi infrastr uctură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro

B ucureşti, 8 octombrie 2019  
Nr.4c-4/49/2019

COM ISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII  

DO M NULUI PR EŞEDINTE IULIAN IANCU

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

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 '2002 privind circulaţia pe 

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

transporturi şi infrastructură, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond, transmis 

cu adresa PLx. 158/2019.

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

legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

mailto:cp26@cdep.ro


Parlamentul României 
Camera Deputaţilor

Com isia pentru transporturi şi infrastructură  
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro

Bucureşti, 8 octombrie 2019 
Nr.4c-4/49/2019  

CO M ISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBL [CĂ ŞI SIGURANŢĂ  
NAŢIONALĂ  

DOM NULUI PREŞEDINTE ION M O CIOA LCĂ

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

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195:2002 privind circulaţia pe 

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

transporturi şi infrastructură. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond, transmis 

cu adresa PLx. 158/2019.

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

legilor ordinare.
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PRUDENTE, 

Lucian N ilo lae Bode
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor

Com isia pentru transporturi şi infrastructură  
Tel. 021.316,0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro

Bucureşti, 8 octombrie 2019 
Nr.4c-4/49/2019  

CO M ISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ Ş][ IMUNITĂŢI  

D O M NULUI PREŞEDINTE N IC U ŞO R  HALICI

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

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 '2002 privind circulaţia pe  

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

transporturi şi infrastructură. Comisia pentru apărare. ( rdine publică şi siguranţă 

naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond, transmis 

cu adresa PLx. 158/2019.

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

legilor ordinare.
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Parlamentul României 
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Te!. 0 2 1 . 3 1 6 . 0 3 3 7  Fax 0 2 1 . 4 1 4 . 1 9 9 1  e - m a i l  c p2 6@ cde p. ro

Bucureşti, 8 octombrie 2019  

PLx 158/2019

R A P O R T  P R E L I M I N A R  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind

circulaţia pe drumurile publice

In conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii ,Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în 
fond, cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe  drumurile publice, transmis cu adresa nr. PL.x 158/2019 din 25 martie 2019.
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Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru 
acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 20 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 
alin. (2) din Constituţia României.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observaţii şi propuneri, prin adresa 
nr. 1200/19.12.2018.
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Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative cu propuneri şi observaţii, prin punctul de vedere nr.
216/22/2019.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, în şedinţa din 2 aprilie 
2019, a avizat favorabil, aviz cu nr. 4c-6/252/2019.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2002, în scopul preveniri evenimentelor rutiere datorate modificărilor la sistemul de lumini al autovehiculelor, 
prin instituirea interdicţiei de a utiliza sisteme de lumini suplimentare, personalizate, nestandardizate, care luminează 
puternic şi intermitent pe timpul nopţii, sub sancţiunea retragerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, ori 
dovada înlocuitoare a acestuia.

Potrivit prevederilor art.61 şi ale art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţa din 8 octombrie 2019.

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne.
In urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului 

de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

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



Anexa

A M E N D A M E N T E  A D M ISE

Nr. | Forma în vigoare a Ordonanţei  
crt. de urgenţă a G uvernului

nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice

Textu! senatului initiator Am endam ente propuse Motivare

Lege
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile  
publice

Lege pentru modificarea art.44 
alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

Autor: Comisiu pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională

Comisia pentru transporturi 
şi infrastructură

4
Tehnică legislativă

Articol unic.- Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia 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 
urmea/ă:

Articol unic - Alineatul (4) al 
articolului 44 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1, nr. 670 
din 3 august 2006. cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins:

Autor: Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională

Comisiu pentru transporturi 
şi infrastructură

Tehnică legislativă

1



3 Art. 44. l .L a  articolul 44, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins:

1. La articolul 44, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins:

(4) în circulaţia pe drumurile 
publice se interzice deţinerea la 
vedere, montarea şi folosirea 
mijloacelor speciale de avertizare 
sonoră şi luminoasă pe şi în alte 
autovehicule decât cele prevăzute 
la art. 32 alin. (2). precum şi 
deţinerea, montarea sau folosirea 
pe autovehicule a sistemelor care 
perturbă buna funcţionare a 
dispozitivelor de supraveghere a 
traficului.

Art. 112
(1) Certificatul de înmatriculare 
sau de înregistrare ori dovada 
înlocuitoare a acestuia se reţine 
de către poliţia rutieră în 
următoarele cazuri:

"(4) In circulaţia pe drumurile publice 
se interzice deţinerea la vedere, 
montarea şi folosirea mijloacelor 
speciale de avertizare sonoră şi 
sistemelor de lumini suplimentare 
personalizate, nestandardizate, care 
luminează puternic şi intermitent pe 
timpul nopţii, pe şi în alte autovehicule 
decât cele prevăzute la art.32 alin.(2). 
precum şi deţinerea, montarea sau 
folosirea pe autovehicule a sistemelor 
care perturbă buna funcţionare a 
dispozitivelor de supraveghere a 
traficului.”

"(4) In circulaţia pe drumurile 
publice se interzice deţinerea, 
montarea şi folosirea mijloacelor 
speciale de avertizare sonoră şi 
luminoasă, precum şi a sistemelor 
de lumini suplimentare  
personalizate, nestandardizate, care 
luminează puternic şi intermitent pe 
timpul nopţii, pe şi în alte 
autovehicule decât cele prevăzute la 
art. 32 alin. (2), precum şi deţinerea, 
montarea sau folosirea pe 
autovehicule a sistemelor care
perturbă buna 
dispozitivelor de 
traficului.”

funcţionare a 
supraveghere a

Autor.Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură

Prin amendament se pune in accord 
textul cu punctul de vedere al 
Guvernului, care consideră că: "se 
impune menţinerea în norma de 
conduită a sistemelor speciale de 
avertizare luminoasă, întrucât, prin  
sintagma nou introdusă nu se asigură 
previzibilitate şi cu privire la interdicţia 
de a utiliza aceste sisteme şi se elimină 
interdicţia de a le fo losi în timpul 
zilei."
De asemenea, pentru claritate se elimină 
sintagma ” la vedere” .

c) vehiculul circulă noaptea tară 
faruri sau lămpi de semnalizare, 
dispozitivele de iluminare şi 
semnalizare luminoase,

2. La articolul 112 alineatul (1), litera
c) va avea următorul cuprins:
”c) vehiculul circulă noaptea fară faruri 
sau lămpi de semnalizare, dispozitive

Se elimină
Autor: Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională 
Comisia pen tru transporturi___şi

Prin amendament se pune in accord 
textul cu punctul de vedere al 
Guvernului, care consideră că :” 
....m odificarea propusă ta art. 112  
(din. (1) Ut. c), contrazice ceea ce se  
preconizează a f i  reglementat la pct. 1 
din iniţiativa legislativă, deoarece 
ipoteza juridică prevăzută la art. 112 
alin. (1) Ut. c) are în vedere situaţia  / / /  

care ”vehiculul circulă noaptea fa ră  
faruri sau lămpi de semnalizare, 
dispozitive de iluminare ş i semnalizare
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mijloacele fluorescent - de iluminare şi semnalizare luminoase, 
reflectorizante, prevăzute în mijloacele fluorescent - reflectorizante, 
normele tehnice în vigoare; ! sisteme de iluminat personalizate care

luminează puternic şi intermitent, 
prevăzute în normele tehnice în 

! vigoare:"
d)vehiculul circulă cu  deficienţe j 
majore sau periculoase la 

! sistemele de iluminare- j  

semnalizare sau cu alte j 
dispozitive decât cele omologate;



infrastructură luminoase şi nu situaţia în care 
autovehiculul circulă pe tim pul nopţii 
având montate sisteme de lumini 
suplimentare.
Apreciem că propunerea de m odificare 
a art. 112 alin. (1) lit. c) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 19512002 nu este necesară, 
deoarece form a în vigoare a art. 112  
alin. (1) lit. d) este acoperitoare în ceea  j  

ce priveşte intenţia de reglementare, 
conţinând sintagma "alte dispozitive 
decât cele omologate ”, astfel că, în 
prezent, măsura reţinerii certificatului 
de înmatriculare sau de înregistrare ori 
dovada înlocuitoare a acestuia, se  
dispune în temeiul acestor dispoziţii.  _ _
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