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În conformitate cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constituţie, 

Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanlei de urgenlă 

nr. 195/2002 privind circulalia pe drumurile publice, iniţiată de domnii 
deputaţi PMP Costin Sebastian Moise şi Adrian-Mihăiţă Todoran împreună 

CU un grup de parlamentari PMP şi ALOE (Bp. 94/2020, L 217/2020). 

I. Principalele reglementări 

IniÎiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanlei de urgenlă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulalia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul instituirii unor obligaţii în sarcina anumitor autorităţi şi instituţii 

publice în scopul dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic. 

II. Observaţii 

1. Cu titlu preliminar, având în vedere dispoziÎiile art. 25 din Legea 
nr. 24/20001, potrivit cărora noÎiunile utilizate în noua reglementare care an
un alt înţeles decât cel comun, trebuie configurate in mod explicit, pentru a se 
asigura astfel înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite, 

semnalăm că nu au fost definite conceptele de „vehicul de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic", precum şi de „vehicule electrice şi 

' privind normele de telmică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 



electrice hibrid plug-in". 
De asemenea, precizăm că, dacă aceste noţ;iuni nou introduse in corpul 

actului normativ au acelaşi înle1es2, nu au fost avute în vedere şi prevederile 
art. 37 aim . (1) din Legea nr. 24/2000 potrivit cărora „în limbajul normativ 
aceleasi nojiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni", în sensul că nu s-a 
asigurat obligaţia de a respecta unitatea terminologică. 

2. În ceea ce priveşte prevederile propuse la art. I pct. 1, referitor la 
introducerea dispoziţiilor art. 1301 aim . (1) lit. e), semnalăm că acestea 
trebuiau să vizeze „serviciile publice deconcentrate" ale ministerelor şi ale 
altor organe de specialitate ale administraţriei publice centrale, jar nu 
„serviciile publice descentralizate". În acest sens, învederăm că, potrivit 
dispoziţiilor art. 277 alin. (1) din Codul administrativ3, „ministerele şi alte 
organe de specialitate ale administraliei publice centrale pot avea în 
subordinea /or servicii publice deconcentrate, ca structuri de specialitate în 
unitălile administrativ-teritoriale". 

3. Referitor la soluţia normativă propusă la art. I pct. 1, în ceea ce 
priveşte introducerea art. 1301 aim . (2) lit. b), precizăm că obligaţ:ia 
autorităţilor şi instituţiilor publice vizate de a asigura „un minim de locuri de 
parcare, cel puţin egal cu cel al staiiilor de reîncărcare" este neclară şi 
imprecisă, nefiind stabilit în concret numărul minim de locuri de parcare ce 
trebuie amplasate şi nefiind corelate dispoziţiile Ordonanfei de urgenlă a 
Guvernului nr. 195/2002 cu prevederile propuse la lit, a) a aceluiaşi alineat ce 
stabilesc obligaţia de amplasare a cel puţin unei staţii de reîncărcare a 
vehiculelor respective. În acest sens, învederăm că, potrivit dispoziţiilor art. 8 
aljn. (4) din Legea nr. 24/2000, „Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, 
fluent, şi inteligibil (...). Forma şi estetica exprimării nu trebuie să 
prejudicieze stilul juridic, precizia şi clarificarea dispoziliilor." 

4. Având în vedere că, potrivit art. 6 aljn. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/20014 „amenda contravenfională se poate aplica oricărei 
persoane fizice sau juridice", precum şi faptul că art. 105 din Ordonanla de 
urgenfă a Guvernului nr. 195/2002 reglementează faptele săvârşite de 
persoanele juridice, ce constituie contravenţ ii şi care se sancţionează cu 
amendă din clasa a V-a de sancţiuni, se impunea crearea posibilităţii 

Z respectiv dacă prin notiunea de „vehicul de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic" 
se au în vedere „vehiculele electrice şi electrice hibrid plug-in"; 
3 adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modjtžcările şi cornpletările ulterioare 
4 privind regimul juridic al contravenliilor, cu modificările şi completările ulterioare 
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autorităţilor şi instituţiilor publice vizate de a fi subiecţi activi ai sancţiunilor 
contravenţionale. În acest context, semnalăm că, spre exemplu, consiliile 
locale şi judeţene nu au personalitate juridică şi, prin urmare, nu pot fi 
subiecţi activi ai amenzii contravenţionale. Astfel cum a statuat şi Curtea 
Constituţională în jurisprudenţa sa5, „consiliul local este un organ deliberativ 
cu caracter colegial, prin care se realizează autonomia locală în comune, 
oraşe şi municipii, care nu are personalitate juridică şi, prin urmare, nu 
poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu poate exercita drepturi şi 
obligalii proprii în cadrul raporturilor juridice. " 

5. Considerăm că propunerile iniţiatorilor demersului legislativ nu se 
circumscriu obiectului de reglementare al Ordonanlei de urgenlă a 
Guvernului nr. 195/2002, întrucât dispoziţiile prevăzute în acest act normativ 
au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe 
drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a 
sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, 
protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a 
proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului. 

Astfel, completările supuse atenţiei excedează domeniului circulaţiei pe 
drumurile publice, acestea vizând mai degrabă dezvoltarea infrastructurii din 
punt de vedere energetic pentru vehiculele de transport rutier nepoluant. 

De asemenea, iniţiativa legislativă stabileşte competenţa poliţistului 
rutier de sancţionare pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către autorităţile şi 
instituţiile publice prevăzute la art. 1301 , on prin raportare la obiectul acestor, 
faptele prevăzute excedează competenţelor poliţiştilor rutieri, aceştia având 
ca atribuţii verificarea modului de respectare a normelor de conduită de către 
participanţii la trafic şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea acestora. 

De altfel, prin raportare la prevederile Ordonanfei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenlii1or6, potrivit iniţiativei 
legislative se poate ajunge în situaţia în care poliţistul rutier să aplice 
sancţiunea contravenţională reprezentanţilor instituţiilor menţionate în 
propunere, aspect care nu poate fi susţinut. 

6. La art. I, pct. 1 referitor la art. 1301 aim . (4) din iniţiativa legislativă, 
în ceea ce priveşte autorităţile şi instituţiile publice locale, respectiv resursele 

s a se vedea în acest sens, Decizia nr. 609/2019 referitoare la excepjia de neconstitujionalitate a 
dispozijiiior art. 5 aim . (1) din Ordonanja de urgenjă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe in scoli, precum şi Decizia nit 57/2019 referitoare 
la excepjia de neconstitujionalitate a dispozijiiior art. 380 aliii. (1) din Codul de procedură penală. 
6 persoana juridică răspunde contravenjional in cazurile ,vi in condijiile prevăzute de actele normative 
prin care se stab ilesc şi se sancjionează contravenienjii 
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financiare necesare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la aim . (2) şi 
aim . (3), precizăm că, potrivit aim . (5) al art. 14 din Legea finanlelor publice 
locale nr. 273/2006, cu modifzcările 

si completările ulterioare, după 
aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte nonuative cu implicaţii asupra 
acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării 
veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar 
pentru care s-au aprobat bugetele locale respective. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Cu stimă, 

Senatul României 
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