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

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
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ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură pentru dezbatere şi avizare în fond, cu 

adresa nr. PL.x 249 din 6 mai  2020. 
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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 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre 
dezbatere pe fond, cu  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. 
PLx 249  din 6 mai 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

Senatul a adoptat  actul normativ, în şedinţa din 28 aprilie 2020, cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege  prin avizul nr. 
218/16.03.2020. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil actul normativ prin avizul nr. 
1264 din 3.03.2020. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat favorabil actul normativ, prin avizul nr. 4c-6/238 din 13 mai 2020. 

Potrivit prevederilor art.62 şi ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 28 septembrie 2021. 

La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de prezenţă. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.53 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul eliminării necesităţii avizului 
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poliţiei rutiere în cazul relizării de către autorităţile publice locale a amenajărilor rutiere 
destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării 
traficului. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, respingerea actului normativ, din următoarele considerente: 

- în ceea ce priveşte propunerea de înlăturare a obligaţiei autorităţilor 
administraţiei publice locale de a obţine avizul poliţiei rutiere în vederea realizării 
amenajărilor rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune 
animală şi calmării traficului, menţionăm că aceasta contravine prevederilor art. 128 alin 
(1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora printre atribuţiile autorităţilor 
administraţiei publice locale se numără inclusiv amenajarea de trotuare şi drumuri 
laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animală, a tractoarelor, de 
piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de 
persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliţiei rutiere; 

- în acelaşi sens, potrivit. art. 1 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „dispoziţiile 
prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în 
siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii 
corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului 
public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a 
proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului”. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
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SECRETAR, 

 
Ciprian Constantin Şerban 

 
Zacharie Benedek 



  

 
 
 
 
 


