
CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34 

021.310.23.57, 021.316.31.33
E-mail: ces@ces.ro

CES Fax: 021.316.31.31
/ ROMANIAV

MMM ^ Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Membru fondator al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de înfiidţare, organizare şi funcţionare.” (Ari. 141 din Constituţia României revizuită)

Biroul permanent al Senatului
I ^ ‘ o £7—

CONSIUUI ECONOMIC Şl SOCIAL

^,„353;k....Bp
AVIZ

referitor la propunerea legislativă privind completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (b326/23.05.2022)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind completarea Ordonanţei de 

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

(b326/23.05.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 7.06.2022, desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• prin introducerea la art. 8 a unui nou alineat, alin. (2), care prevede exceptarea de la 

prevederile alin. (1) a autovehiculelor din categoriile AM, Al, A2 şi A, se permite 

acestora să fie conduse pe drumurile publice, fără trusă medicală de prim ajutor, două 

triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate. Or, prin această 

excepţie, poate fi afectată siguranţa circulaţiei rutiere.

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO^^


