
. EXPUNERE DE MOTIVE

Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 195/2002 privind circula^ia pe drumurile publice
contine prevederi referitoare la ridicarea vehiculelor.

Astfel, OUG nr. 195/2002 confera competenta politistului rutier de a dispune ridicarea 
vehiculelor sta^ionate neregulamentar pe partea carosabila, ca masura tehnico-administrativa.

De asemenea, OUG nr. 195/2002, coroborat cu Regulamentul de aplicare, stabile§te dreptul 
administratiilor publice locale/administratorului drumului public de a realiza ridicarea, 
transportul si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate §i de a percepe contravaloarea 
cheltuielilor pentru ridicarea. transportul si depozitarea vehiculului de la detinatorul acestuia.

Intr-adevar, ridicarea vehiculelor este utila §i deserve§te interesul public in masura in care, prin 
aplicarea sa, se urmareste fluidizarea circula^iei pe drumurile publice, prin indepartarea 
vehiculului care constituie un obstacol pentru ceilalti participanti la trafic.

Cu toate acestea, conform legii in vigoare, aplicarea masurii tehnico-administrative poate genera 
situatii excesive, prin ignorarea scopului pentru care se realizeaza ridicarea vehiculului.

In acest sens, cheltuielile aferente operatiunilor se suporta de catre de^inator, care poate pretinde 
restituirea vehiculului daca face dovada achitarii tarifelor aferente operatiunilor efectuate, in baza 
documentelor care atesta proprietatea ori de^inerea legala a acestuia.

Insa, OUG nr. 195/2002 nu stabile§te standarde de cost privind activitatile de ridicare, transport 
si depozitare a vehiculului, astfel incat tarifele se pot stabili fara nicio limita.

Prin urmare, propunerea legislativa prevede obliga^ia administratiilor publice 
locale/administratorului drumului public de a stabili tarifele pentru ridicarea, transportul §i 
depozitarea vehiculului sta^ionat neregulamentar in limitele unor tarife maxime.

Propunerea legislativa stabile§te aceste tarife maxime, alaturi de posibilitatea revizuirii prin 
hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 
Administratiei, prin indexare cu rata infla^iei.
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Mai mult, propunerea legislativa prevede obligatia administrapilor publice 
locale/administratorului drumului public de a comunica detinStorului vehiculului, la data 
ridicarii, tarifele pentru ridicarea, transportul §i depozitarea vehiculului.

De asemenea._propunerea legislativa extinde regimul contraventional ?n cazul nerespectarii de 
catre administra^iile publice locale/administratorul drumului public a acestor obligajii, fapta pe 
care o sanctioneaza la nivelul amenzii prevazute in clasa a V-a de sanctiuni. Aceasta este clasa 
de sanctiuni pentru persoanele juridice, un punct-amenda fiind 10% din salariul minim brut pe 
economic, clasa a V-a cuprinzand de la 21 la 100 de puncte-amenda.

in consecinta. consideram c^ initiativa va contribui la impiedicarea aparitiei de practici abuzive
in domeniul ridicarii vehiculelor. Consideram ca. oe de o parte, initiativa va impiedica
administratiile publice locale/administratorul drumului public sa detumeze scopul ridicSrii
vehiculului intr-unul comercial: pe de altS parte, initiativa va impiedica sanctionarea de doua ori
a detinatorului vehiculului atat prin amenda cat si orin tarifele de ridicare. transport si depozitare.
Singura sanctiune trebuie sa fie amenda.

Avand in vedere argumentele anterioare, depunem spre dezbatere §i adoptare propunerea 
legislativa LEGE pentru completarea Ordonanfei de urgen(d a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulap'a pe drumurile publice.

Inipatori,

CStalin Lucian Iliescu 
Senator PMP de Bucure§ti
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Costin Sebastian Moise 
Deputat PMP de Bucure^ti

Gabriel Radulescu 
Deputat PMP de Bucure§ti
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