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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 
 

București, 24.03.2021 
Nr.4c-3/34/2019 

 
 
 

  COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 
ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 

 DOMNULUI PREȘEDINTE CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLNĂ ȘI IMUNITĂȚI 
DOMNULUI PREȘEDINTE BADEA MIHAI-ALEXANDRU 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 DOMNULUI PREȘEDINTE CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar II asupra propunerii legislative 

pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de 

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

transmisă cu adresa nr. P.L.x. 43 din 11 februarie 2019. 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

simona.tirzioru
Original
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RAPORT  PRELIMINAR  II 

asupra propunerii legislative pentru modificarea literei b) a alineatului (2)  

al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002  

privind circulaţia pe drumurile publice 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi și 

infrastructură, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în 

fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului(2) al 

articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 43 din 11 februarie 

2019, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/34 din 11 februarie 2019. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1026 din 29.10.2018, avizează favorabil 

propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

 Guvernul, prin punctul de vedere nr. 2292/03.04.2020, nu susţine adoptarea 

acestei iniţiative legislative. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 6 februarie 2019. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, în ședința din 12 februarie 2019, a avizat nefavorabil propunerea 

legislative. 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin. 

(2) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul includerii 

autovehiculelor Băncii Naţionale a României care efectuează şi însoţesc 

transporturile de valori în categoria celor autorizate să utilizeze semnale speciale 

de avertizare luminoase. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea 

legislativă în ședința din 23.03.2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea propunerii legislative. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


