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Doamna pre^edinte,
A.

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitulie §i in 

temeiul art. 25 lit, (b) din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrative Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE
2

referitor la propunerea legislativd pentru modificarea art. (106) din 

Ordonanta de urgenfd a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice, iniliata de domnul USR Apostol Alin - Gabriel impreuna 

cu un grup de parlamentari USR (Bp. 152/2021).

Principalele reglementari1.

Ini(iativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publicCe republicatd, cu modi/icdrile §i completdrile ulterioaree in 

sensul reglementarii posibilitatii ca testul de verificare a cunoasterii regulilor 

de circula^ie sa poata fi sustinut la orice serviciu al politiei rutiere de pe 

teritoriul Romaniei, iar nu doar la cel care are in evidenta titularul permisului 

de conducere sau pe raza caruia a fost constatata contraventia, asa cum se 

prevede in prezent.

Observatii si propuneri11.

Avand in vedere ca adoptarea solutiei legislative propuse ar genera 

necesitatea modificarii evidentelor informatice ale politiei rutiere, se impune 

stabilirea unui termen de 12 luni pentru crearea premiselor necesare in 

vederea sustinerii testului pentru verificarea regulilor de circulatie la orice 

serviciu de politic rutiera de pe teritoriul Romaniei.
Astfel, propunem ca textul normativ sa aiba urmatorul cuprins:
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”Art. I — La art. 106^ din Ordonanta de urgentd a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicatd in 

Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu 

modificdrile si completdrile ulterioare, alineatul (1) se modified §i va avea 

urmdtorul cuprins:
(1) Testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulate se 

sustine, potrivit art. 106 sau 106^ la orice sediu al politiei rutiere.
Art. 11 - Prevederile art. 1 intrd in vigoare in termen de 12 luni de la 

data publicdrii in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea 1, a prezentei legi.
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III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul susfine adoptarea acestei initiative legislative cu 

observatiile si propunerile de la pet. II.

Cu stima,
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Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Pre§edintele Senatului
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