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RAPORT COMUN

la Propunerea legislativa pentru completarea Ordonanl:ei de Urgen^a a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulapa pe drumurile publice

(L378/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari §i 
Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguranta nationala, prin adresa 

L378/2019, au fost sesizate, de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 

dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra Propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanfei de Urgen^a a Guvernului nr.195/2002 privind circula^ia 

pe drumurile publice.

nr.

^ Initiatori: Petrea Gabriel - deputat PSD; Rotaru Alexandra - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul stabilirii valabilitatii permisului de 

conducere eliberat pentru categoria B si in cazul anumitor tipuri de motociclete, daca 

detinatorul permisului are varsta de 24 de ani impliniti, iar permisul eliberat pentru 

categoria B a fost obtinut „cu cel putin doi ani in urma".'

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu observafii ^i 
propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil prezentul proiect de act normativ.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte ji minorita^i a 

avizat negativ aceasta propunere legislativa.
Guvernul, potrivit punctului de vedere transmis, sustine adoptarea acestei 

initiative legislative cu observatii si propuneri.



Pe parcursul mai multor sedinte, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 

imunitati si validari §i cei ai Comisiei pentru aparare, ordine publica §i siguran^a 

na^ionala au analizat propunerea legislative §i au hotarat, cu majoritate de voturi ale 

membrilor prezenti, sa adopte prezentul raport comun de respingere.

Avand in vedere normele propuse, pe de o parte, cat si aspectele cuprinse 

in expunerea de motive, pe de alta parte, membrii celor dona comisii au apreciat 

ca fiind necesara clarificarea intentiei de reglementare in ceea ce priveste 

masurile propuse, asigurarea unei mai bune claritati si precizii a acestora, avand 

ca scop eliminarea oricarui ecbivoc care ar putea genera confuzii in momentul 

aplicarii sau interpretarii noilor dispozitii.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, la dezbaterea initiative! legislative au participat reprezentanti ai 

Ministerului Afacerilor Interne.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art. 

76 alin.(2) din Constitu^iia Romaniei, republicata.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari §i Comisia pentru 

aparare, ordine publica §i siguranl;a na^iionala supun spre dezbatere §i adoptare, 

plenului Senatului, prezentul raport comun de respingere si propunerea legislativa.

Potrivit prevederilor art. 75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale 

art. 92 alin. (7) pct.l din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare,

Senatul este prima Camera sesizata.
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Senator Adrian-Nicolae DIACONU Orel FIFORSenator Minai

"V


	19L378-p1
	19L378-p2

