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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

        
 

 
                PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE, 
 
                Sergiu Andon                                                   Iulian Iancu                                          
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RAPORT    COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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 ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, pentru dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, trimis cu adresa 
nr.P.L.x 268/05.05.2008, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu 
nr.31/421/06.05.2008 şi la Comisia pentru industrii şi servicii cu nr.23/247/06.05.2008. 
  Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii este bazată pe o propunere 
legislativă a unui grup de senatori şi deputaţi şi are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.49/2006, republicată, cu 
prevederi prin care să se stabilească condiţiile în care să se poată permite accesul şi 
deplasarea pe drumurile naţionale a vehiculelor cu tracţiune animală. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii 
şi propuneri, conform avizului nr.1545 din 12.11.2007. 
  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera decizională 
pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
  Guvernul României, cu adresa nr.3125/22.11.2007, a comunicat că 
susţine adoptarea propunerii legislative. 
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  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în şedinţa din 21 aprilie 2008. 
  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, proiectul de lege a fost examinat de 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 18 iunie 2008 şi de Comisia 
pentru industrii şi servicii în şedinţa din 9 septembrie 2008. 
  La lucrări au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai Comisiei 
pentru industrii şi servicii. 
  În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de membrii celor 
două comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, întrucât problema respectivă 
este cuprinsă în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69/2007, aflată în proces 
de legiferare. 
  În raport cu obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
   

 
 
                PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE, 
 
                  Sergiu Andon                                                  Iulian Iancu                                         
 
 
 
 
 
                  SECRETAR,                                                  SECRETAR, 
 
                 George Băeşu                                                 Aurelia Vasile                                        
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                     Consilier parlamentar, 
Nicoleta Grecu                                                                                                 Daniel Bădina                                    
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