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RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi 
pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin 

adresa nr.L562/2021 din 20.12.2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, 

în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată şi pentru modificarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, iniţiatori: senatori şi deputaţi aparţinând grupului parlamentar al USR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea posibilităţii 

constatării contravenţiilor cu ajutorul dispozitivelor de înregistrare video utilizate de 

participanţii la trafic sau instalate de autorităţile administraţiei publice locale. De asemenea, 

iniţiatorii propun modificarea articolului 324 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă: "Având în vedere dispoziţiile 

art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic ol contravenţiilor, 

constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor reprezintă activităţi care nu pot fi realizate 

decât de persoanele învestite de lege cu această competenţă, denumite în mod generic agenţi
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constatatori. (..Jprin reglementarea posibilităţi constatării contravenţiei de către poliţist ca 

urmare a vizionării unei înregistrări video transmise de o persoană împreună cu o declaraţie pe 

proprie răspundere „asupra faptelor ce constituie contravenţii şi asupra autenticităţii şi 

veridicităţii înregistrării", aşa cum se prevede Ia pct.2 din proiect, se acorda acestei înregistrări 

o valoare echivalenta celor realizate prin intermediul unui mijloc tehnic certificat sau omologat 

si verificat metrologic (...) această situaţie poate conduce atât Ia afectarea autorităţii 

instituţiilor publice, înţeleasă în sensul de prestigiu de care trebuie să se bucure acestea în 

activitatea lor, cât şi Ia afectarea drepturilor persoanei care face obiectul înregistrărilor."

a avizat favorabil, cu observaţii, propunereaConsiliul Economic şi Social

legislativă.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru 

comunicaţii şi tehnologia informaţiei au transmis avize negative.

în conformitate cu prevederile art.63, alin.(l), la dezbaterea proiectului în şedinţa 

comisiei din data de 22 februarie 2022, au participat domnul deputat Mihai Botez, din partea 

iniţiatorilor, precum şi domnii Popa Alexandru - sef serviciu IGPR si Bistriceanu Robert - 

specialist IGPR. Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne nu au susţinut promovarea 

soluţiei legislative, având în vedere că propunerile de modificare şi completare a dispoziţiilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 încalcă principiile proporţionalităţii şi 

oportunităţii aplicării sancţiunilor legale şi determină o subrogare în atribuţiile agentului 

constatator.

în cadrul şedinţei din data de 22 februarie 2022, membrii Comisiei juridice, de 

numiri, disciplină, imunităţi şi validări au analizat propunerea legislativă şi avizele şi 

punctele de vedere negative transmise.

Astfel, Comisia a hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte un

raport de respingere luând în considerare motivaţiile din avizele şi punctele de vedere 

transmise. Normele propuse nu pot fi promovate întrucât afectează autoritatea 

instituţiilor publice. De asemenea, adoptarea acestei soluţii legislative are ca efect 

excluderea martorilor de la confirmarea faptelor surprinse prin mijloace video de 

participanţii la trafic.

în consecinţă, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune spre 

dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere al propunerii legislative şi 

propunerea legislativă.
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în raport cu obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă - L562/2021- face parte din 

categoria legilor organice şi urmează a fi supusă votului plenului Senatului, potrivit art.76 

alin.(l) din Constituţia României, republicată.

Potrivit dispoziţiilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentală şi ale art.92 alin.(7) pct.2 

din Regulamentul Sfatului, cu modificările ulterioare, Senatul este prima Cameră sesizată.

reşedinţei Secretar,

Senatot^ura-MtIidna_ă£âiitei Senator laura-Mihaela Fuiaeanu herrvX

întocmit,
consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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