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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

^OWÂ/V/^

Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională 

Nr. XXV/ /2022

Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări 
Nr. XIX/ 276/2022

RAPORT COMUN

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

- L380/2022-

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, prin adresa nr. L380/2022, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, iniţiatori: 
Alexe Florin-Alexandru - deputat PNL; Andronache Gabriel - deputat PNL; Băcanu Cristian-Tudor - deputat 
PNL; Burduja Sebastian-Ioan - deputat PNL; Fechet Mircea - deputat PNL; Feodor Silviu - deputat CRLR 
(minorităţi); Gudu Michael - deputat PNL; Horga Maria-Gabriela - deputat PNL; Ignat Ion Alin Dan - deputat 
PNL; Leoreanu Laurenţiu-Dan - deputat PNL; Şişcu George - deputat PNL; Stancu Ionel - deputat AMR 
(minorităţi); Stângă George-Cătălin - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL; Stoica Ştefan-Bucur - 
deputat PNL; Tuţă George-Cristian - deputat PNL.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare amendarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii şi în sarcina poliţiei 
locale a posibilităţii de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul datele de identificare 
ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-1 conduce pe drumurile publice, iar în cazul nerespectării 
transmiterii informaţiilor solicitate să poată constata contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri.
Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz nefavorabil.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis, susţine adoptarea acesteia, cu observaţii şi propuneri.

în şedinţe separate, membrii celor două comisii au analizat iniţiativa legislativă, precum şi avizele şi 
punctele de vedere primite şi au hotărât, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenţi, să adopte raport 
comun de admitere, cu amendamente admise, cuprinse în anexa care face parte integrantă din raport. 
Amendamentele au avut în vedere observaţiile şi propunerile din punctele de vedere primite.
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Faţă de cele prezentate, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări împreună cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională supun Plenului Senatului, pentru dezbatere şi 
adoptare, raportul comun de admitere, cu amendamente admise, şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare 
şi urmează a fi supus luată în dezbatere şi adoptare în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României şi ale art.92 alin.(7) pct.l din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată.

PREŞEmNTE,PREŞEDINTE,

PauliucSenator Cristian Augustin Nici^escu Ţ^gârlaş Senator Nr

uSECRETAR,SECRETAR,

Senator Gheorghiţă MîndruţăSenator Laura Mihaelaî 04GHER
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Anexă la raportul comun nr. XIX/276/2022

XXV/... /2022

Amendamente admise

La Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

L380/2022

Amendamente admise 
de cele două comisii

Text propunere legislativăOUGnr. 195/2002Nr.
Cit.

Titlul:
Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice

Titlul:
Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice

1

-sen. Cristian Niculescu
Ţâ^ârlaş
Articol unic - Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile

Articol unic - Ordonanţa2
de Urgenţă nr. 195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice, 

republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 670 din 3 august 2006, 

modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după 
urmează:

publice, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr, 607 din 03 
august 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează:

2006, cucu

cum

-sen. Cristian Niculescu
Tâgârîaş
1. La articolul 39, alineatul 
(1) va avea următorul

1. La articolul 39, se 
modifică alin. (1), după 
cum urmează: “(1) La 
solicitarea poliţiei rutiere 
sau a poliţiei locale, 
proprietarul sau deţinătorul 
mandatat al unui vehicul 
este obligat să comunice 
acesteia, în termenul indicat 
în cuprinsul solicitării.

(l)La3 Art. 39. 
solicitarea poliţiei rutiere, 
proprietarul 
deţinătorul mandatat al 
unui vehicul este obligat 
să comunice acesteia, în 
termenul indicat în

cuprins:
“(1) La solicitarea poliţiei 

rutiere sau a poliţiei locale, 
proprietarul sau deţinătorul 
mandatat al unui vehicul 
este obligat să comunice 
acesteia, în termenul indicat 
în cuprinsul solicitării.

sau

cuprinsul solicitării, 
datele de identificare ale 
persoanei căreia i-a
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datele de identificare ale 
persoanei căreia i-a 
încredinţat vehiculul pentru 
a-1 conduce pe drumurile 
publice. Poliţia locală 
poate solicita aceste date 
de identifîcare numai în 
legătură cu exercitarea 
competenţelor 
domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice.”

încredinţat vehiculul 
pentru a-1 conduce pe 
drumurile publice.

datele de identificare ale 
persoanei căreia i-a 
încredinţat vehiculul pentru 
a-1 conduce pe drumurile 
publice.”

în

-sen. Cristian Niculescu 
Ţâ^ârlaş
3. La articolul 109, 
alineatul (1) va avea 
următorul cuprins:

3. La articolul 109, se 
modifîcă alin. (1), după 
cum urmează:

4
Art. 109.-
(1) Constatarea 
contravenţiilor 
aplicarea sancţiunilor se 
fac direct de către 
poliţistul rutier, iar în 
punctele de trecere a 
frontierei de stat a 
României, de către 
poliţiştii de frontieră.

”(1) ConstatareaConstatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac direct de 
către poliţistul rutier, de
către poliţistul rutier sau 
local,
contravenţiei prevăzute la 
art 102 alin (1) pct. 14, iar 
în punctele de trecere a 
frontierei de stat a 
României, de către poliţiştii 
de frontieră."

”(1)Şl
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac direct de 
către poliţistul rutier sau de 
către poliţistul local, iar în 
punctele de trecere a
frontierei de stat a 
României, de către poliţiştii 
de frontieră. Constatarea 
contravenţiilor 
aplicarea sancţiunilor de 
către poliţistul local se fac 

respectarea 
dispoziţiilor Legii poliţiei 
locale nr. 155/2010,
republicată, 
modificările 
completările ulterioare."

în cazul

şi

cu

cu
şi

-sen. Cristian Niculescu 
Ţâ^ârîaş_______________

2


