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Comisia juridica, de numiri, disciplina, Comisia pentru aparare, ordine publica.

imunitati validari si siguranta nafionala

Nr. XIX/222/2019 Nr. XXV/313/2019

RAPORT COMUN

la Propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea Ordonan^ei de 
urgen^a a Guveriiului nr.195/2002 privind circula^ia pe drumurile publice

(L478/2019)

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 siguranj;a naJ;ionala, prin adresa 

L478/2019, au fost sesizate, de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea 

dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea completarea brdonan^ei de urgenifa a Guvernului nr.195/2002 

privind circulafia pe drumurile publice.

nr.

Initiator: Florin-Claudiu Roman - deputat PNL.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea 

Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr.195/2002 privind circulaj;ia pe drumurile 

publice, m sensul agravarii raspunderii contraventionale pentru nerespectarea regulilor 

privind depasirea si pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu observaJ;ii §i

propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil prezentul proiect de act

normativ.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte §i minorita^i a 

avizat negativ aceasta propunere legislativa.

Guvernul nu sustine adoptarea prezentei propuneri legislative.



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

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

nationals au analizat propunerea legislativa §i au hotarat, cu majoritate de votUri ale 

membrilor prezenti, sa adopte prezentul raport comun de respingere, apreciindu-se 

ca, in forma prezentata, propunerea legislativa contravine phncipiului 

proportionalitatii, nefiind corelate trecerea contraventiei privind nerespectarea 

regulilor referitoare la depa§ire intr-o clasa superioara de sanctiuni cu aspecte legate de 

producerea sau nu a unor avarii ori a altor pagube materiale. De asemenea, referitor la 

cresterea perioadei pentru care s-ar suspenda exercitarea dreptului de a conduce 

pentru fapta de a conduce sub influenta bauturilor alcoolice, de la 90 de zile la un an de 

zile, ar trebui realizata si modificarea dispozitiilor generale privind raspunderea 

contraventionala pentru aceste aspecte.

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 adoptat in conformitate cu prevederile art.76 

alin.(2) din Constitufia Romaniei, republicata.

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

aparare, ordine publica ^i siguran(a na^ionala supun spre dezbatere §i adoptare, 

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

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

art. 92 alin. (7) pct.1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile §i 

completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.
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