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AVIZ
referitor la propunerea legislativa „Lege pentru completarea 

art.7 lit.h) din Legea polifiei locale nr.155/2010”

Analizand propunerea legislativa „Lege pentru completarea 

art.7 lit.h) din Legea polifiei locale nr.155/2010” (bl32/08.04.2021),
transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/2065/12.04.2021 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr.D272/13.04.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(3) 

din Regulamentul de organizare §i fiinctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza negativ propunerea legislativa, pentru urmatoarele 

considerente:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare, in 

fapt, modificarea art.7 lit.h) din Legea politiei locale nr.155/2010, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in sensul ca 

polilia locala sa aiba atribu^ia de a constata contravenlii §i a aplica 

sancliuni pentru necomunicarea de catre proprietarul unui vehicul la 

solicitarea politiei locale, in termenul prevazut de lege, a identitalii 

persoanei careia i-a incredinlat vehiculul spre a fi condus, precum §i 
pentru refuzul participanlilor la traficul rutier de a inmana polilistului 

local documentul de identitate, sau, dupa caz, permisul de conducere, 
documentul de inmatriculare ori de inregistrare al vehiculului condus, 
precum si alte documente prevazute de lege.

Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ este justificat de 

„necesitatea sistematizdrii, unificdrii si coordondrii legislatiei care 

reglementeazd contraventiile si sanctiunile pentru mcdlcarea normelor



legale privind oprirea, stationarea, par car ea autovehiculelor si accesul 

interzis'\
Prin continutul sau normativ, avand in vedere Deciziile Curtii 

Constitntionale nr.548/2008 §i nr.786/2009, propunerea legislative face 

parte din categoria legilor ordinare, iar in aplicarea prevederilor art.75 

alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata 

este SenatuL
2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronun|a asupra oportunitatii soluliilor legislative 

preconizate.
3. Referitor la solutiile legislative propuse, apreciem ca acestea 

trebuie analizate, pe de o parte, din perspectiva scopului Legii politiei 

locale nr.155/2010, iar, pe de alta parte, ^inand seama de scopul Legii 

nr.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane.
In conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) din acest din Legea 

nr.155/2010, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, Jn 

exercitarea atributiilor ce u revin, politia locala coopereaza cu 

unitdtile, respectiv cu structurile teritoriale ale Politiei Romane, ale 

Jandarmeriei Romane, ale Politiei de Frontierd Romane si ale 

Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentd, cu celelalte 

autoritdti ale administratieipublice centrale si locale si colaboreazd cu 

organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, 
in conditiile legii’\

Referitor la soluliile legislative preconizate prin prezentul proiect, 
opinam ca trebuie stabilit raportul care exista intre cele doua legi 

invocate. Totodata, este de analizat daca atribuliile ce se stabilesc, prin 

proiect, pentru politi§tii locali, nu se suprapun cu atributiile politi§tilor 

rutieri. De asemenea, relevam ca nu rezulta cu claritate care este 

necesitatea suprapunerii unor astfel de atribu^ii.
In acest sens, precizam ca normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative interzic instituirea unor paralelisme in 

reglementare. Astfel, potrivit art. 16 alin.(l) teza intai din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare:
,Jn procesul de legiferare este interzisd instituirea acelorasi 

reglementdri in mai multe articole sau alineate din acelasi act normativ 

ori in doua sau mai multe acte normative'^.
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4. Cu privire la textul propus pentru art.7 lit.h) pct.l din Legea 

polifiei locale nr.155/2010, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, semnalam ca, potrivit art.39 din Ordonan^a de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare,

,J^roprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este 

obligat sd comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si in termenul 

solicitat, identitatea persoanei cdreia i-a incredintat vehicululpentru a 

fi condus pe drumurile publice'\
Totodata, men^ionam ca, in conformitate cu dispozi^iile art. 102 

alin.(l) pet. 14 din acela§i act normativ,
„Constituie contraventii si se sanctioneazd cu amenda prevdzutd 

in clasa a IV-a de sanctiuni urmdtoarele fapte sdvdrsite de persoane 

fizice:
14. necomunicarea de cdtre proprietarul sau utilizatorul unui 

vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitdtii persoanei cdreia i-a 

incredintat vehiculul spre a fi condus;''.
In ceea ce prive§te solatia preconizata pentru art.7 lit.h) pct.2 

din Legea nr.155/2010, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, precizam ca, potrivit art.35 alin.(2) din Ordonan^a de urgen^a 

a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.
,,(2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea 

politistului rutier, sd inmdneze acestuia documentul de identitate sau, 
dupd caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de 

inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile 

transportate, precum si alte documente prevdzute de lege".
Totodata, men|ionam ca, in conformitate cu dispozi^iile art. 101 

alin.(l) pet. 18 din acela§i act normativ,
Constituie contraventii si se sanctioneazd cu amenda 

prevdzutd in clasa a Ill-a de sanctiuni urmdtoarele fapte sdvdrsite de 

persoane fizice:
18. nerespectarea obligafei conducdtorului de vehicul de a 

avea asupra sd documentele prevdzute la art.35 alin.(2)".
Din economia textelor mai sus citate din Ordonan^a de urgen^a a 

Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, reiese ca doar polifi^tii rutieri au dreptul de a constata
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contraventiile prevazute la art. 102 alin.(l) pet. 14, respectiv la art. 101 

alin.(l) pet. 18 din aeela§i aet normativ.
Totodata, preeizam ea, potrivit art. 18 din Ordonan^a Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridie al eontravenliilor, aprobata eu 

modified §i eompletari prin Legea nr. 180/2002, eu modifiearile §i 
eompletarile ulterioare:

,,Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, 
la cerere, actul de identitate ori documentele in baza edrora se fac 

mentiunile prevazute la art. 16 alin.(l) si (V). In caz de refuz, pentru 

legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la 

politisti, jandarmi sau politisti locair.
Din teza a doua a art. 18 rezida faptul ea politi§tii loeali pot avea 

eompetenla de a legitima eontravenientul, in eaz de refuz al aeestuia de 

a prezenta agentului eonstatator aetul de identitate sau anumite 

doeumente, insa nu pot avea calitatea de agen^i constatatori.
Invederam ea noliunea de „politist rutier” este reglementata de 

art. 177 din Regulamentul de aplieare aOrdonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2002 privind eireulatia pe drumurile publiee, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.361/2006, eu modifiearile §i 
eompletarile ulterioare, artieol eare faee parte din See^iunea 

1 „Constatarea eontraventiilor si apliearea sanetiunilor 

eontraventionale” din eadrul Capitolului VII „Sanetiuni 

eontraventionale si masuri tehnieo-administrative”. Potrivit 

dispozi^iilor art. 177:
„(1) Indrumarea, supravegherea, controlul respeetdrii normelor 

privind eireulatia pe drumurile publiee si luarea mdsurilor legale in 

eazul in eare se eonstatd medledri ale aeestora se realizeazd de edtre 

politistii rutieri din eadrul Politiei Romdne.
(2) Politistii rutieri sunt ofiterii si agentii de politie speeializati si 

anume desemnati prin dispozitie a inspeetorului general al 

Inspeetoratului General al Politiei Romane”.
Dupa eum se poate deduee din prevederile art. 177 alin.(2) din 

Regulament, pentru a avea ealitatea de politist rutier, politistul trebuie 

sa indeplineasea, eumulativ, doud eonditii: sa fie agent de politie 

speeializat si sa fie desemnat prin dispozitie a inspeetorului general al 

Inspeetoratului General al Politei Romane, aeeasta din urma eonditie 

neputand fi indeplinita.
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Mai mult decat atat, conform dispozi^iilor art. 15 alin.(l) §i (3) din 

Ordonan^a Guvernului nr.2/2001, aprobata cu modificari §i completari 

prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare:
,,(1) Contraventia se const at a printr-un proces-verbal incheiat 

de persoanele anume prevdzute in actul normativ care stabileste si 

sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti 

constatatori.
(3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne constatd contraventii privind: apdrarea ordinii pub lice; 

circulatia pe drumurile publice; regulile generate de comert; 

vdnzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si 

nealimentare, tigdrilor si bduturilor alcoolice; alte domenii de 

activitate stabiliteprin lege sau prin hotdrdre a Guvernului.
Astfel, din analiza prevederilor Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2002, a Regulamentului de aplicare aacesteia, 

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.361/2006, coroborate cu 

normele cuprinse in cadrul Ordonantei Guvernului nr.2/2001, aprobata 

cu modificari §i completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, reiese cu claritate ca numai politistii rutieri au 

calitatea de agent constatator pentru faptele contraventionale 

reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, 
actele normative invocate nefacand nicio referire la competenta politiei 

locale in ceea ce prive§te circulatia pe drumurile publice §i procedura 

pentru constatarea contraventilor.
Dupa cum reiese din Legea politiei locale nr. 155/2010, 

republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, atributiile 

politiei locale in domeniul circulatiei pe drumurile publice sunt 

expres si limitativ enumerate in cuprinsul art.7, prevederi legale din 

continutul carora rezulta domeniile specifice circulatiei pe drumurile 

publice in care politia locala are competenta de a constata si sanctiona 

contraventii.
in legatura cu competentele in materie contraventionala, 

institute prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, se poate 

observa ca, in privinta constatarii contravendilor prevazute de de art.7 

din Legea nr. 15 5/2010, existd o competenta partajatd intre politia 

rutierd si politia locald. De asemenea, apreciem ca Legea nr. 15 5/2010 

este 0 lege specials, care deroga de la cadrul normativ general ce 

stabile§te competenta generala in domeniul circulatiei pe drumurile
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publice, aproape exclusiva a politiei rutiere, astfel cum aceasta este 

reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, act 

normativ de stricta interpretare §i aplicare.
In concluzie, referitor la cele doua solulii legislative preconizate 

pentru art.7 lit.h) pct.l §i 2, din analiza textelor legale invocate mai sus, 
rezulta ca numai agentul constatator al politiei rutiere are competen|a 

de a constata contraven^ii §i a aplica sanc^iuni pentru necomunicarea de 

catre proprietarul unui vehicul la solicitarea politiei locale, in termenul 

prevazut de lege, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul 

spre a fi condus, precum §i pentru refuzul participantilor la traficul 

rutier de a inmana documentul de identitate, sau, dupa caz, permisul de 

conducere, certificatul de inmatriculare ori de inregistrare al vehiculului 

condus, precum si alte documente prevazute de lege.
Avand in vedere cele de mai sus, proiectul, in forma propusa, nu 

poate fi promovat.

Bucuresti
Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 211/28 mar. 2002

Lege pentru ratificarea Statutului Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
L. nr. 111/2002

1 promulgata prin D. nr. 193/2002 M. Of. nr. 211/28 mar. 2002
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Statutului 
Curfii Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

2 modificari prin L. nr. 68/2018 M. Of. nr. 248/21 mar. 2018
Lege pentru ratificarea rezolutiei Adunarii Statelor Parti (ASP) 
la StatutuI de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), 
adoptata de cea de-a XlV-a sesiune a ASP la StatutuI de la 
Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 
124 din StatutuI Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma 
la 17 iulie 1998
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 211/28 mar. 2002L. nr. 111/2002 (ratificare)
StatutuI de la Roma al Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

L. nr. 111/2002ratificat M. Of. nr. 211/28 mar. 2002

ratificat prin1 L. nr. 111/2002 M. Of. nr. 211/28 mar. 2002
Lege pentru ratificarea Statutului Curtii Penale Internationale, 
adoptat la Roma la 17 iulie 1998

2 modificari prin L. nr. 68/2018 (ratificare) M. Of. nr. 248/21 mar. 2018
Rezolutia Adunarii Statelor Parfi (ASP) la StatutuI de la Roma 
al Curtii Penale Internationale (CPI), adoptata de cea de-a XIV- 
a sesiune a ASP la StatutuI de la Roma al CPI (14/Res.2) la 
26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din StatutuI Curtii 
Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
ratificat L. nr. 68/2018 M. Of. nr. 248/21 mar. 2018
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