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RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare

(L298/2022)

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

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr. L298/2022, au fost sesizate, de către Biroul 

permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Propunerii 

legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiatori: Alexe Florin-Alexandru - deputat PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan - deputat PNL; 

Balint Liviu-Ioan - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa - deputat PNL; Bîlcea Ovidiu-Sergiu - 

deputat PNL; Bota Călin-Ioan - deputat PNL; Burciu Cristina - deputat PNL; Burduja Sebastian- 

loan - deputat PNL; Ciofu Cătălina - deputat PNL; Cozmanciuc Comeliu-Mugurel - deputat PNL; 

Făgărăşian Valentin-Ilie - deputat PNL; Leoreanu Laurenţiu-Dan - deputat PNL; Mărculescu 

Dumitru - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert - deputat PNL; Roman Rorin-Claudiu - deputat 

PNL; Rujan Dumitru - deputat PNL; Stângă George-Cătălin - deputat PNL; Stoian Maria - deputat 

PNL; Stoica Ştefan-Bucur - deputat PNL; Thellmann Christine - deputat PNL; Turcan Raluca - 

deputat PNL.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.103 alin.(l) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unei noi sancţiuni 

contravenţionale complementare, constând în suspendarea exercitării dreptului de a conduce 

până la momentul achitării amenzii, „dacă aceasta nu a fost achitată în termen de 60 de zile 

de la sancţionarea contravenientului”.

Consiliul Legislativ a analizat iniţiativa legislativă şi a transmis un aziv favorabil, cu 

observaţii şi propuneri neînsuşite de iniţiatori.

Consiliul Economic şi Social a analizat iniţiativa legislativă şi a transmis un aziv

nefavorabil.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art.63 din 

Regulamentul Senatului, republicat, în vigoare, domnul Adrian Voican secretar de stat în 

Ministerul Afacerilor Interne.

Pe parcursul unor şedinţe separate, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi cei ai Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări au hotărât, 

cu unanimitate de voturi ale celor prezenţi, să adopte prezentul raport comun de respingere, 

fără amendamente.

Aând în vedere modificările prevăzute de iniţiativa legislativă, în cadrul dezbaterilor s-a 

apreciat că acestea sunt susceptibile a restrânge drepturile prevăzute în Constituţia României, 

republicată. Astfel, potrivit art. 53 alin. (2) din Constituţia României, măsura trebuie să fie 

proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată nediscriminatoriu şi fără a aduce 

atingere existenţei dreptului sau libertăţii, cum ar fi dreptul la muncă şi limitarea veniturilor prin 

lipsirea de documente necesare exercitării profesiei.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, prezentul

raport comun de respingere, fără amendamente, precum şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţie.
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Potrivit art.75 alin.(l) din Legea fundamentală şi ale art.92 alin.(7) pct.l din Regulamentul 

Senatului, republicat, în vigoare, Senatul este prima Cameră sesizată.

Preşedinte.Prmeăinte,

Senator Cristian-Augus^Niculesai-Ţâgârlaş ^ta PauliucSenatoi

Secretar,Secretar,

Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-MoagherSenator Gheorgh 'îndruţă
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