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Comisia pentru drepturile omului, culte                        Bucureşti,  17 septembrie 2019               şi problemele 
minorit ăţilorna ţionalePL-x 355/2019                                                                                                
   

Domnului deputatDomnului deputat 
 Iulian IANCUNicu şor HALICI 
Preşedintele Comisiei pentru industrii şi serviciiPreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi 
 
   
Domnului deputatDomnului deputat 
 Ion MOCIOALC ĂLucian Nicolae BODE 
Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publicăPreşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură 
şisiguranţănaţională 
 

AVIZ 
 

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

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi  problemele minorităţilornaţionale, cu adresa nr. PLx.355/2019 din 10 septembrie 2019, spre dezbatere 
şi avizare, proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, înregistrat cu nr. 4c-6/512 din 11 septembrie 2019. 

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
În şedinţa din 17 septembrie 2019, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în conformitate cu prevederile art.61 

din Regulamentul Camerei Deputaţilorşi în urma dezbaterilor, au hotărât cu  unanimitate de voturi săîi acorde aviz favorabil,  
cu amendamente admise prezentate în anexa care face  parte integarantă din prezentul aviz. 

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

PREŞEDINTE, 
Deputat Iusein IBRAM 

 
Întocmit : consilier parlamentar  Onesia Babeş 

elena.zorila
Original
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ANEXĂ 
PL-x 355/2019         

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

 

Nr. 
crt. 

TextulOrdonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 

privindcircula ţiapedrumurilep
ublice 

Text Senat Text admise/autor 
 Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.  LEGE 

pentrucompletareaOrdonanței de 
urgență a Guvernuluinr. 195/2002 
privindcirculațiapedrumurilepublice 

-Nemodificat  

2.  Articolunic .-Ordonanța de urgență a 
Guvernuluinr. 195/2002 
privindcirculațiapedrumurilepublice, 
republicatăînMonitorulOficial al 
României, Partea I, nr.670 din 3 
august 2006, cu 
modificărileşicompletărileulterioare, 
se completeazădupă cum urmează: 

-Nemodificat  

3. Art. 25 
(1) Pentruconducătorii de 
autovehicule, 
tractoareagricolesauforestiereorit
ramvaie care au o 
vechimemaimică de un an de la 
obţinereapermisului de 
conducere se 
stabilescprinregulamentregulisup
limentare de circulaţie. 
 
(2) 
Autovehiculeleşitractoareleagric

-------------- 1. Dupăalineatul (2) al 
articolului25 se introduce un 
noualineat, alineatul (3), cu 
următorulcuprins:  
”(3) Conducătorii de vehicule pot 
montapeautovehiculeleproprii- 
semnulinternaționaldistinctivpentruc
onducătorul de autovehicul cu 
dizabilități de auz, sub forma 
unuipătrat de culoarealbă, cu latura 
de 100 mm, 
avândîncentrureprezentareagraficăfol
osită la nivelinternațional, după cum 

Reglementarenec
esarăpentruevitare
aoricărorpericolec
e pot 
apăreaîntrafic. 
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olesauforestiereconduse de 
persoaneleprevăzute la alin. (1) 
vorpurta un semndistinctiv, 
încondiţiilestabiliteprinregulame
nt. 
 
 
 

urmează: 
a) laautovehiculele din categoria 

AM, A1, A2 și A, înpartea din spate, 
lângănumărul de înmatricularesau de 
înregistrare, dupăcaz; 

b) la celelalteautovehicule, 
pelunetă, înpartea din 
dreaptasaustângasus; 

c) la autovehiculele care nu 
suntprevăzute cu lunetă, 
pecaroserieînparteadreaptăsaustângă
sus; 

d) la autovehiculele care 
tractează o remorcă, 
pecaroseriaremorcii, 
înparteadreaptăsaustângăsus.” 
 
 
Autori: doamnadeputat Adriana 
Săftoiu - 
PNLșiComisiapentrudrepturileom
ului  
 

4. -------------- 
 
 
 

1. Dupăarticolul 34 se introduce un 
nouarticol, art. 341, cu 
următorulcuprins: 
 
,,Art. 341 – Conducătorii de vehicule 
pot montapeautovehiculeleproprii- 
semnuldistinctivpentruconducătorul 
de autovehicul cu dizabilități de auz.” 

Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: doamnadeputat Adriana 
Săftoiu - 
PNLșiComisiapentrudrepturileom
ului  
 

S-a 
adoptatamendame
ntul anterior, care 
completează 
art.25.  



 

5. ---------------- 2.La anexanr
introduce urm

 
SEMN DISTINCTIV PENTRU 
CONDUC
AUTOVEHICUL CU 
DIZABILI

 
 

 
 

 

 

La anexanr. 2, în final, se 
introduce următorulsemndistinctiv:  

 
SEMN DISTINCTIV PENTRU 
CONDUCĂTORUL DE 
AUTOVEHICUL CU 
DIZABILI TATE  DE AUZ 

 
 

 
 
 

2. La anexanr. 2, în final, se 
introduce 
următorulsemndistinctiv:
 
SEMN DISTINCTIV PENTRU 
CONDUCĂTORUL DE 
AUTOVEHICUL CU 
DIZABILIT ĂȚIDE AUZ
 
 

 
 

 
Autori: doamnadeputat Adriana 
Săftoiu  
PNLșiComisiapentrudrepturileom
ului  
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2, în final, se 

torulsemndistinctiv:  

SEMN DISTINCTIV PENTRU 
TORUL DE 

AUTOVEHICUL CU 
DE AUZ 

 

deputat Adriana 
- 

iComisiapentrudrepturileom

Reglementarenec
esarăpentruevitare
aoricărorpericolec
e pot 
apăreaîntrafic. 


