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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

   
Comisia pentru    Comisia juridică,    Comisia pentru         Comisia pentru apărare, 
        industrii           de disciplină            transporturi                    ordine publică    
       și servicii     și imunități   și infrastructură           și siguranță națională                                       
 Nr.4c-3/490/2018    Nr.4c-13/953/2018      Nr.4c-4/162/2018               Nr.4c-15/714/2018 
 

                                                                                          
Bucureşti, 28 septembrie 2021 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice,  cu care Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi , Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, transmisă cu adresa 

Pl.x 610 din 22 octombrie 2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

 

  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,                                     
 

 Bende Sándor      Mihai-Alexandru Badea      Ciprian Şerban           Constantin Şovăială  
 

  

tudor.monica
Original
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Comisia pentru    Comisia juridică,    Comisia pentru      Comisia pentru apărare, 
        industrii           de disciplină            transporturi                  ordine publică    
       și servicii     și imunități   și infrastructură          și siguranță națională                                                
    Nr.4c-3/490/2018    Nr.4c-13/953/2018      Nr.4c-4/162/2018               Nr.4c-15/714/2018 

 
    Bucureşti, 28 septembrie 2021 

 
 Pl.x 610/2018                                                                                                              

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 

asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonaţei 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 și servicii, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în 
fond, pentru dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
transmisă  cu adresa nr. Pl.x 610/2018 din 22 octombrie 2018.  

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 octombrie 
2018. 

La întocmirea prezentului raport, cele patru comisii au avut în vedere: 
-  avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.755/25.07.2018); 
- punctele de vedere negative ale Guvernului nr.2292/03.04.2020 şi 

3263/23.04.2021; 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale nr. 4c-5/540/7 noiembrie 2018. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 prin introducerea obligaţiei unităţilor de învăţământ, 
autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor de transport rutier care deţin 
autovehicule cu inscripţia „transport şcolar” de a le echipa cu dispozitive luminoase cu 
mesajul „STOP”. 

În conformitate cu prevederile art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisiile au dezbătut actul normativ în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea 
legislativă  după cum urmează: Comisia pentru industrii și servicii în ședința din data 
de 6 noiembrie 2018 şi 6 aprilie 2019 , Comisia juridică, de disciplină și imunități în 
ședința din data de 26 noiembrie 2018 şi 26 februarie 2019,  Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională în ședința din data de 8 noiembrie 2018 iar 
membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 11 decembrie 
2018 şi 28 septembrie 2021. 

La lucrările celor patru comisii  au fost prezenţi deputaţii conform listelor de 
prezenţă. 

Potrivit prevederilor art. 56 şi ale art. 57 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 
au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi,respingerea actului normativ, din următoarele considerente: 

- reglementarea semnalizării intenţiei de oprire a vehiculului de inscripţia 
„transport şcolar”, exclusiv prin punerea în funcţiune a dispozitivului 
luminos STOP, derogă de la regula generală privind semnalizarea manevrei 
de oprire, asumată la nivelul statelor semnatare ale convenţiilor asupra 
circulaţiei rutiere. Astfel, potrivit regulii generale, intenţia conducătorilor de 
autovehicule şi tramvaie de a se opri se semnalizează prin punerea în 
funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50m în localităţi şi 
100m în afara localităţilor înainte de începerea efectuării manevrelor. 
Oprirea autovehiculelor şi tramvaielor pe partea carosabilă se semnalizează 
cu lumina roşie în spate; 



 4

- din punct de vedere administrativ, aplicarea măsurii propuse ar putea 
necesita cel puţin modificarea cărţii de identitate a vehiculului (în funcţie de 
condiţiile tehice finale, ar putea implica şi anumite verificări tehnice); 

- din punct de vedere tehnic, textul propus ridică o serie de inconveniente, în 
condiţiile în care, dispozitivele prevăzute de iniţiativa legislativă, trebuie 
luate în calcul la determinarea lăţimii totale a autovehiculului, ceea ce ar 
putea duce la depăşirea lăţimii totale admise – 2.55m, cu transformarea 
autovehiculului în autovehicul agabaritic şi obligativitatea respectării 
legislaţiei aferente.  

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

 
  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE,                                     

 
Bende Sándor      Mihai-Alexandru Badea      Ciprian Şerban         Constantin Şovăială 

 

 

 
 
 
SECRETAR,           SECRETAR,                       SECRETAR,               SECRETAR,     
   
Bogdan Trif            László-Zsolt Ladányi            Zacharie Benedek       Antonel Tănase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou, Cristina Neicu              Consilier parlamentar,Rodica Penescu   Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 


