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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU 

TRANSPORTURI ŞI 

INFRASTRUCTURĂ 

COMISIA PENTRU 

INDUSTRII ŞI SERVICII 

  

 

 

Bucureşti, 13.05.2019  

PLx 112/2018/2019 

 

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra cererii de reexaminare a Legii 

pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 684 din 6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 50 din 18 ianuarie 2019, cu care Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru 

industrii şi servicii au fost sesizate în fond prin  adresa PLx 112/2018/2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

ordinare.  

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Costel Neculai DUNAVA 

 

 

PREŞEDINTE,      

 

Lucian Nicolae BODE                                   

 

 

PREŞEDINTE,  

  

Iulian IANCU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                         CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

 Nr.4c-13/195/2018/2019 

COMISIA PENTRU 

TRANSPORTURI ŞI 

INFRASTRUCTURĂ 

Nr.4c-26/35/2018/2019 

COMISIA PENTRU 

INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

Nr.4c-3/180/2019 

  

 

 

Bucureşti,13.05.2019  

PLx 112/2018/2019 

                                                                                                                              

RAPORT COMUN  

asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa 

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

 

În temeiul dispoziţiilor art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru industrii şi servicii au 

fost sesizate, spre reexaminare, cu Legea pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aflată în 

procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 684 din          

6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.50 din        

18 ianuarie 2019, trimisă cu adresa nr. PL-x 112/2018. 

Curtea Constituţională prin Decizia nr. 684 din 6 noiembrie 2018, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.50 din 18 ianuarie 2019 a admis obiecţia 

de neconstituţionalitate formulată de Preşedintelui României asupra Legii pentru 

modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice.  
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Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat Legea pentru 

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

drumurile publice, în şedinţa din 15 aprilie 2019, reexaminată ca urmare a Deciziei 

Curţii Constituţionale nr.684/2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale         

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 

şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 147 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificări şi completări, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au reexaminat 

Legea astfel cum a fost adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în 

sedinţa din data de 6 mai 2019. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 20 membri ai 

comisiei. 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi în calitate de invitaţi domnul Florentin 

Brăcea, director şi doamna Maria Dragnea, ofiţer specialist din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor şi a reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale, 

membrii comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Legii pentru 

modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice cu amendamente admise prevăzute în Anexa la raport. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a reexaminat Legea în şedinţa din      

7 mai 2019. La lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a hotărât, cu majoritate de voturi să îşi 

însuşească raportul preliminar transmis de Comisia pentru industrii şi servicii. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a reexaminat Legea în şedinţa din        

13 mai 2019. La lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de 

prezenţă. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, să 

îşi însuşească raportul preliminar transmis de Comisia pentru industrii şi servicii. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor 3 comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Legii pentru modificarea art.109 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, cu amendamente admise prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, actul normativ face parte din categoria 

legilor ordinare.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale      

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

           

       

 

      VICEPREŞEDINTE, 

Costel Neculai DUNAVA 

 

 

PREŞEDINTE,      

Lucian Nicolae BODE                                   

 

 

PREŞEDINTE,   

   Iulian IANCU 

 

       

 

SECRETAR, 

Aida-Cristina CĂRUCERU 

 

 

 

SECRETAR,       

Ionela Viorela DOBRICĂ 

 

  

 

 

SECRETAR, 

Roxana MÎNZATU 

 

 

 

 

 
Consilier   parlamentar,                                                                                      Consilier parlamentar,                                                                          Şef birou, 

Roxana David                                                                                                     Monica  Gabriela Tudor                                                                       Cristina Neicu 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 

crt. 

OUG nr. 195/2002 Text adoptat de Senat 

în reexaminare ca urmare a 

 DCC nr.684/2018 

Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   Lege pentru modificarea art.109 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice 

 

Nemodificat  

2.   Articol unic.- Articolul 109 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.670 din 3 august 2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

 

Nemodificat  

3.  Art. 109. - (1) Constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor se fac direct de către 

poliţistul rutier, iar în punctele de 

trecere a frontierei de stat a 

României, de către poliţiştii de 

frontieră. 

„Art.109.- (1) Constatarea contravenţiilor 

şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de 

către poliţistul rutier, iar în punctele de 

trecere a frontierei de stat a României, de 

către poliţiştii de frontieră. Poliţiştii 

rutieri, respectiv poliţiştii de frontieră 

sunt obligaţi să poarte uniformă cu 

înscrisuri şi însemne distinctive. 

  

Nemodificat  

4.  (2) Constatarea contravenţiilor se (2) Constatarea contravenţiilor se poate Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

OUG nr. 195/2002 Text adoptat de Senat 

în reexaminare ca urmare a 

 DCC nr.684/2018 

Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

poate face şi cu ajutorul unor 

mijloace tehnice certificate sau 

mijloace tehnice omologate şi 

verificate metrologic, 

consemnându-se aceasta în 

procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei. 

 

face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice 

certificate sau mijloace tehnice omologate 

şi verificate metrologic, consemnându-se 

aceasta în procesul verbal de constatare a 

contravenţiei. 

 

5.   (3) Constatarea contravenţiilor cu 

privire la faptele care încalcă 

dispoziţiile privind limitele de viteză se 

face numai cu ajutorul mijloacelor 

tehnice certificate sau a mijloacelor 

tehnice omologate şi verificate 

metrologic, consemnându-se aceasta în 

procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei. 

 

Nemodificat   

6.   (4) Dispozitivele destinate măsurării 

vitezei se instalează exclusiv pe 

autovehicule care prezintă înscrisurile şi 

însemnele distinctive ale poliţiei rutiere. 

Dispozitivele mobile, de tip pistol, 

destinate măsurării vitezei se utilizează la 

o distanţă maximă de 10 metri de 

autovehiculele care prezintă înscrisurile şi 

însemnele distinctive ale poliţiei rutiere. 

(4) Dispozitivele destinate măsurării 

vitezei se instalează exclusiv pe 

autovehicule care prezintă 

înscrisurile şi însemnele distinctive 

ale poliţiei rutiere. Dispozitivele 

mobile, de tip pistol, destinate 

măsurării vitezei se utilizează la o 

distanţă maximă de 10 metri de 

autovehiculele care prezintă 
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Nr. 

crt. 

OUG nr. 195/2002 Text adoptat de Senat 

în reexaminare ca urmare a 

 DCC nr.684/2018 

Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

Se interzice utilizarea dispozitivelor de 

măsurare a vitezei din autovehicule care 

nu prezintă înscrisurile şi însemnele 

distinctive, de către poliţişti care nu poartă 

uniforme, cu înscrisuri şi însemne 

distinctive, conform alin.(l). 

 

înscrisurile şi însemnele distinctive 

ale poliţiei rutiere. Se interzice 

utilizarea dispozitivelor de măsurare 

a vitezei din autovehicule care nu 

prezintă înscrisurile şi însemnele 

distinctive, de către poliţişti care nu 

poartă uniforme, cu înscrisuri şi 

însemne distinctive, conform alin. (l) 

şi care nu sunt amplasate în locuri 

vizibile. 

Autori: Popescu Virgil-Daniel PNL 

Roman Claudiu Florin - PNL 

 

7.  (3) În cazurile prevăzute la alin. 

(2), procesul-verbal se poate 

încheia şi în lipsa 

contravenientului, după stabilirea 

identităţii conducătorului de 

vehicul, menţionându-se aceasta în 

procesul-verbal, fără a fi necesară 

confirmarea faptelor de către 

martori. 

(reformulat ca alin.   (5)) 

(4) Modelul procesului-verbal de 

constatare a contravenţiei se 

stabileşte prin ordin al 

ministrului afacerilor interne, 

(5) În cazurile prevăzute la alin.(3) şi 

numai cu respectarea prevederilor 

alin.(l) şi (4), procesul-verbal se poate 

încheia şi în lipsa contravenientului, după 

stabilirea identităţii conducătorului de 

vehicul, menţionându-se aceasta în 

procesul-verbal, fară a fi necesară 

confirmarea faptelor de către martori. 

 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

OUG nr. 195/2002 Text adoptat de Senat 

în reexaminare ca urmare a 

 DCC nr.684/2018 

Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

care se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

(5) Contravenientul, cu excepţia 

persoanei juridice, poate achita, în 

termen de cel mult două zile 

lucrătoare de la data primirii 

procesului-verbal de constatare a 

contravenţiei, jumătate din 

minimul amenzii prevăzute de 

lege. 
[textul din Art. 109, alin. (5) din capitolul 

VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 

19, punctul 2. din capitolul V din Legea 

203/2018] 

8.  (6) Pentru amenzile 

contravenţionale în cuantum de 

până la 20 puncte-amendă, 

contravenientul poate achita pe 

loc agentului constatator jumătate 

din minimul amenzii prevăzute de 

lege. 
[textul din Art. 109, alin. (6) din capitolul 

VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 

19, punctul 2. din capitolul V din Legea 

203/2018] 

 

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), 

agentul constatator eliberează 

(6) Pentru amenzile contravenţionale în 

cuantum de până la 20 puncte-amendă, 

contravenientul poate achita pe loc 

agentului constatator jumătate din 

minimul amenzii prevăzute de lege. 

 

Se elimină. 

Autor: Grup PSD, Grup ALDE, 

Grup PNL, Grup UDMR 
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Nr. 

crt. 

OUG nr. 195/2002 Text adoptat de Senat 

în reexaminare ca urmare a 

 DCC nr.684/2018 

Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

contravenientului chitanţa 

reprezentând contravaloarea 

amenzii, în care se menţionează 

data, numele şi prenumele 

contravenientului, fapta săvârşită, 

actul normativ care stabileşte şi 

sancţionează contravenţia, 

numele, prenumele şi semnătura 

agentului constatator, nemaifiind 

necesară încheierea procesului-

verbal de constatare a 

contravenţiei dacă nu se dispune 

şi o sancţiune contravenţională 

complementară. 
[textul din Art. 109, alin. (7) din capitolul 

VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 

19, punctul 2. din capitolul V din Legea 

203/2018] 

 

(8) Amenzile privind circulaţia pe 

drumurile publice se achită în 

condiţiile legii şi se fac venit 

integral la bugetele locale. 

(la data 29-iun-2007 Art. 109, 

alin. (8) din capitolul VII 

modificat de Art. I, punctul 52. din 

Ordonanta urgenta 69/2007) 
[textul din Art. 109, alin. (8) din capitolul 
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Nr. 

crt. 

OUG nr. 195/2002 Text adoptat de Senat 

în reexaminare ca urmare a 

 DCC nr.684/2018 

Text adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

VII a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 

19, punctul 2. din capitolul V din Legea 

203/2018] 

 

9.  (9) Prevederile prezentei ordonanţe 

de urgenţă referitoare la 

contravenţii se completează cu cele 

ale Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, dacă prin 

prezenta ordonanţă de urgenţă 

nu se dispune altfel. 

(7) Prevederile prezentei ordonanţe de 

urgenţă referitoare la contravenţii se 

completează cu cele ale Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr.180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Nemodificat  

 
 

 

 

 

W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O


	asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

