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 Către, 
 

Comisia pentru transport și infrastructură 
Domnului președinte Cătălin  DRULĂ 
 
Comisia pentru industrii și servicii  
Domnului președinte Sándor BENDE 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
Domnului președinte Laurențiu-Dan LEOREANU  
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, transmis spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură cu adresa nr. PLx. 544 din 26 septembrie 2022.  

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Laura VICOL 

 
 
 
 
 
 

florica.manole
Conform cu originalul
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 RAPORT PRELIMINAR  
 asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa 

de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

și imunități, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost 

sesizate spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu adresa nr. PLx 

544/2022 din 26 septembrie 2022, înregistrat cu nr. 4c-13/810/27.09.2022. 

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

în ședința din data de 21 septembrie 2022. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare,  Camera decizională este  Camera decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, propunerea legislativă, cu observații și 

propuneri, conform avizului nr. 693 din 20.06.2022.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil, propunerea legislativă, 

conform avizului nr.3533 din 7 iunie 2022. 
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Guvernul, prin punctul de vedere transmis nu susține adoptarea acestei 

inițiative legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 

în ședința din 10 octombrie 2022, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.118 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,  prin 

care să se instituie posibilitatea de a depune plângere împotriva unui proces-verbal de 

constatare și sancționare a unei contravenției și la judecătoria unde își are domiciliul 

contravenientul, nu doar la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată 

fapta.  

În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat inițiativa legislativă 

în data de 15 noiembrie 2022.  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru  industrii și servicii, 

Comisiei pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională, un raport preliminar de adoptare a  propunerii 

legislative pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice. 

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

categoria legilor ordinare.      

     

        PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

        Laura  VICOL                          Ladanyi Laszlo-Zsolt 

 

  
Consilier parlamentar 

Florica Manole 
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