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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                                    Bucureşti,   27.02.2003
publică şi siguranţă naţională                                       PL 707/2002
Nr.32/73

A V I Z
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

În  conformitate    cu     prevederile      art.    89    şi   107    din        Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost
sesizată spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice trimis cu adresa nr. 707 din 3 februarie 2003 şi înregistrat la comisie
sub nr. 32/73 din 6 februarie 2003.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii
comisiei au dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţele din 19 şi 26
februarie 2003 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, avizarea favorabilă a
acestuia, cu următoarele amendamente:

I. Amendamente admise

1. Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.2.- Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie
rutieră, precum şi cercetarea accidentelor de circulaţie, se fac de către poliţişti
specializaţi şi anume desemnaţi, cărora le revine obligaţia de a lua măsurile legale în
cazul când constată încălcări ale normelor privind circulaţia pe drumurile publice."

(Autori: d-nii dep. Virgil Popescu şi Ristea Priboi)

2. La art. 6 pct.1, sintagma "cale de comunicaţie" se înlocuieşte cu sintagma "cale de
deplasare"
 (Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

3. La art. 6, pct. 8 şi la art. 45 cuvântul "axul" se înlocuieşte cu "axa".
(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)
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4. La art. 6, pct. 22, 23, 24, 25, art. 20 alin.(2), art.32 alin.(1) lit.c), art.40 alin.(1) şi
(2), art. 68 alin. (1) şi  art. 104 alin. (1) lit.e),   cuvântul "masa (mase, masele)" se
înlocuieşte cu "greutatea (greutăţi, greutăţile)" .

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

5. La art. 6, pct. 25 şi în întregul cuprins al ordonanţei de urgenţă se înlocuieşte
sintagma "vehicul cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşit" cu sintagma "vehicul
cu greutate şi/sau gabarit depăşit".

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

6. La art. 6, pct. 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
" 28) coloana oficială - autovehiculul sau grupul de autovehicule însoţit de cel puţin un
autovehicul cu regim de circulaţie prioritară;"

(Autori: d-nii dep. Virgil Popescu şi Ristea Priboi)

7. La art. 10, alin. (2)  se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Starea tehnică a autovehiculelor, remorcilor şi tramvaielor care circulă pe drumurile
publice, se verifică de către poliţie şi se constată, după caz, împreună cu instituţiile
abilitate de legislaţia în vigoare."

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

8. La art. 13, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Evidenţa vehiculelor supuse înmatriculării se ţine la autoritatea competentă, pe
raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

9. La art. 15, alin. (3), sintagma "cetăţenii străini ai statelor" se înlocuieşte cu
"cetăţenii statelor".

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

10. La art. 16, alin. (1) şi (2) şi în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma
"plăcuţe cu numere de înmatriculare" se înlocuieşte cu "plăcuţe cu numărul de
înmatriculare"

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

11. Art. 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.17. Înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea
care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale ori au fost
folosite mijloace frauduloase în acest scop."

(Autori: d-nii dep. Virgil Popescu şi Ristea Priboi)

12. La art. 20 alin. (1) şi (2), sintagmele  "împliniţi" şi "cel puţin" se elimină.
(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

13. La art. 21, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Cadrele medicale autorizate să efectueze verificarea medicală sau psihologică a
conducătorilor auto ori a persoanelor care urmează să susţină examenul pentru
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obţinerea permisului de conducere sunt obligate să încunoştinţeze de îndată poliţia
specializată în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, atunci când constată
că o persoană este inaptă pentru a conduce un autovehicul sau tramvai."

(Autori: d-nii dep. Virgil Popescu şi Tibor Toro)

14. La art. 22 alin. (2), sintagma "Poliţia poate propune..." se înlocuieşte cu "Poliţia
poate dispune..."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

15. La art. 22, alin. (3) se va încheia cu sintagma " , iar verificarea cunoaşterii
regulilor de circulaţie, prin ordin al ministrului de interne."

(Autori: d-nii dep. Virgil Popescu şi Ristea Priboi)

16. La art. 23 alin (1), sintagma "corespunzător categoriei" se înlocuieşte cu sintagma
"corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv"

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

17. La art. 23, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.23. - (3) Persoanele care solicită prezentarea la examen, în vederea obţinerii
permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia, trebuie să îndeplinească,
potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apte din punct de vedere medical şi psihologic şi
să facă dovada pregătirii, teoretice şi practice, prin cursuri organizate de unităţi
autorizate. Pregătirea persoanelor care solicită obţinerea permisului de conducere
pentru categoriile A şi B poate fi efectuată şi de către un instructor auto
independent."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

18. La art. 23 alin.(4),  în loc de "alin. (2)" se va menţiona "alin. 3" iar  sintagma ",
prin Inspectoratul General al Poliţiei "  se elimină.

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

19. La art. 24, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul
cuprins:
"(1¹) Permisul de conducere este valabil 10 ani. La expirarea perioadei de
valabilitate, acesta se preschimbă de autorităţile competente, fără susţinerea unui
nou examen, în condiţiile stabilite prin regulament."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

20. La alin. (2) al art. 24,  sintagma "sau a brevetului de conducător" se elimină,
acest alineat având următorul cuprins:
"Art.24. - (2) Persoana care a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă
definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor,
lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj sau
furtul unui autovehicul, poate fi admisă la examenul pentru obţinerea permisului de
conducere, în condiţiile prevăzute la art.103 alin.(1) lit.a) şi b)."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)
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21. La art. 26 alin. (4),  sintagma "mai mult de un permis de conducere naţional" se
înlocuieşte cu  "mai multor permise de conducere obţinute în ţară."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

22. La art. 29, sintagma "unitatea de poliţie" se înlocuieşte cu "autoritatea", acest
articol având următorul cuprins:
"Art.29. – Evidenţa conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se ţine la autoritatea
competentă pe raza căreia titularul are domiciliul sau reşedinţa."

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

23. La art. 30, lit. a) de la alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a) semnale luminoase şi/sau sonore;"

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

24. La art. 30, alin.  (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar şi coerent, se
realizează şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă
corespunzătoare, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, de cei cărora li se
adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică
de funcţionare corespunzătoare."

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu

25. La art. 30, textul alin. (4) va debuta cu sintagma " Mijloacele de semnalizare şi
presemnalizare..."

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu

26. La art. 32, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.32. - (1) Semnalele speciale luminoase de avertizare sunt:
c) lumina galbenă, care poate fi folosită de către autovehiculele cu gabarite sau mase
depăşite ori care însoţesc asemenea autovehicule, cele care transportă substanţe
periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării sau executării unor lucrări de drumuri,
curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării autovehiculelor rămase în pană, precum şi
alte autovehicule aparţinând persoanelor juridice autorizate de Inspectoratul
General al Poliţiei Române."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

27. La art. 32, alin. (2) SE ABROGĂ
(Autor: dl.dep.Florea Voinea)

28. La art. 32 alin. (4) se adaugă la finalul textului sintagm "destinate
participanţilor la trafic."

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

29. La art. 35, după cuvântul "comportament" se adaugă cuvântul "rutier".
(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

30. La art. 36 alin. (1), sintagma "şi pasagerii acestora" se înlocuieşte cu sintagma "
şi pasagerii din acestea".
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(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

31. Art. 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.37. - (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească, cât mai aproape de
bordură sau acostament, la trecerea autovehiculelor poliţiei şi pompierilor aflate în
misiune şi care au în funcţiune semnalele speciale acustice şi cele  luminoase ori a
autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară, care însoţesc coloane oficiale."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

32. Art. 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art.38.- Conducătorii de vehicule au obligaţia să se conformeze solicitării agentului
de poliţie rutieră, de a fi supuşi testării aerului expirat sau, după caz, examinării medicale
şi recoltării probelor biologice în unităţi medicale autorizate de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora. Aceeaşi obligaţie revine şi
pietonilor, dacă prin modul de comportare pun în pericol siguranţa circulaţiei."

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

33. Art. 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.39.- Deţinătorii de vehicule sunt obligaţi să comunice poliţiei, la cererea acesteia,
identitatea persoanei căreia i-au încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile
publice, în condiţiile prevăzute prin regulament."

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

34. La art. 41 alin. (2),  sintagma "cu tracţiune animală, cele" SE ELIMINĂ,
cuvântul  "dreapta" se înlocuieşte cu "stânga", acest alineat având următorul
cuprins:
"(2) Vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de tracţiune, povară sau călărie,
precum şi cele izolate sau în turmă, atunci când sunt conduse pe drumurile publice pe
care le este permis accesul, trebuie să fie menţinute cât mai aproape de marginea din
stânga a drumului, corespunzător sensului de circulaţie."

(Autori: d-nii.dep. Viorel Georghiu şi Dănuţ Saulea)

35. La art. 44 alin. (1), sintagma "pot folosi mijloacele" se înlocuieşte cu "pot folosi
numai mijloacele"

(Autor: dl.dep. Marcu Tudor)

36. La art. 44, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.44 - (2) Se interzice deţinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea, în
circulaţia pe drumurile publice, a mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă
specifice autovehiculelor prevăzute la art.32 alin.(1), precum şi montarea pe acestea
sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor tehnice de detectare a
prezenţei aparatelor radar şi a dispozitivelor antiradar."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu şi Radu Stroe)

37. Art. 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Depăşirea este manevra prin care conducătorul unui vehicul trece cu acesta înaintea
altui vehicul aflat pe direcţia sa de deplasare."
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(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

38. La art. 46 alin. (1) sintagma "de regulă" se elimină.
(Autor: dl.dep. Marcu Tudor)

39. La art. 48, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze
în funcţie de condiţiile de drum, starea şi încărcătura vehiculului, condiţiile
atmosferice şi de intensitate a traficului, astfel încât să poată efectua orice manevră,
în condiţii de siguranţă, dacă prevede un pericol."

(Autori: d-nii.dep. Virgil Popescu şi Dănuţ Saulea)

40. La art. 48, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Administratorul drumului public este obligat să stabilească regimul de viteză pe
sectoarele de drum aflate în administrarea sa, în funcţie de caracteristicile drumului şi
intensitatea traficului, numai cu acordul poliţiei."

(Autor: dl.dep. Dănuţ Saulea)

41. La art. 48, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul
cuprins:
"(3) Viteza de deplasare se măsoară cu ajutorul unor dispozitive tehnice certificate."

(Autori: d-nii.dep. Virgil Popescu  Dănuţ Saulea şi Viorel Gheorghiu)

42. La art. 51, după cuvântul "amenajări" se introduce sintagma "rutiere,
semnalizate corespunzător..."

(Autori: d-nii.dep. Viorel Georghiu şi Dănuţ Saulea)

43. La art. 61 sintagmele "oprite" şi "oprit sau" se elimină iar sintagma "spaţii
special amenajate" se înlocuieşte cu "locuri special amenajate".

(Autori: d-nii.dep. Viorel Georghiu  Dănuţ Saulea şi Dorel Zăvoianu)

44. La articolul 61, textul iniţial devine alin.(1), după care se introduce un nou
alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:
"(2) Pentru oprirea sau imobilizarea unui vehicul, poliţia poate utiliza dispozitive
speciale certificate."

(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)

45. La alin. (1) al art. 65,  sintagma "şi oraşe, precum" se elimină, acest alineat
având următorul cuprins:
"Art.65.- (1) Vehiculele cu tracţiune animală, animalele de povară, de tracţiune sau
călărie, precum şi animalele izolate sau în turmă nu pot fi conduse pe drumurile
naţionale, în municipii şi pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care le
interzic accesul."

(Autor: dl.dep. Alexandru Stănescu)

46. La art. 68 alin. (4), sintagma "numai" se înlocuieşte cu "de regulă", acest alineat
având următorul cuprins:
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"(4) Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri
se efectuează, de regulă, pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii."

(Autor:dl.dep.Alexandru Stănescu)

47. La art. 71, textul iniţial se modifică şi devine alin.(1), după care se introduce un
nou alineat, alin.(2), acest articol având următorul cuprins:
"Art.71. – (1) Conducătorul auto implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia
au rezultat numai pagube materiale este obligat să scoată imediat vehiculul în afara
părţii carosabile ori dacă nu este posibil,  să-l deplaseze cât mai aproape de bordură
sau acostament, semnalizându-l corespunzător."
(Autori:d-nii dep. Alexandru Stănescu, Timotei Stuparu şi Dorel Bahrin)

"(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) sunt obligate să se prezinte, imediat, la cea mai
apropiată unitate de poliţie atunci când există divergenţe cu privire la vinovăţia în
producerea accidentului sau în cel mult 24 de ore când părţile au convenit în acest
sens, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului."

(Autor: dl.dep.Răzvan Ionescu)

48. Art. 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.73. – La cererea societăţilor de asigurare, poliţia comunică datele referitoare la
vehiculele şi conducătorii acestora implicaţi într-un accident de circulaţie."

(Autor: dl.dep.Radu Stroe)

49. La art. 74 alin. (1), sintagma "Convenţiei asupra circulaţiei rutiere încheiată la
Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr.318/1980" se
înlocuieşte cu sintagma "convenţiei internaţionale menţionate la art. 8".

(Autor: dl.dep.Răzvan Ionescu)

50. La art. 79, alin. (3), sintagma "şi (2)" se elimină.
(Autor: dl.dep.Răzvan Ionescu)

51. La art. 80, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.80. - (3) Starea de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a
medicamentelor cu efecte similare acestora se constată de către personal medical
autorizat, precum şi de către poliţie, cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat, potrivit
legii."

(Autori: d-nii dep. Alexandru Stănescu şi Dorel Bahrin)

52. La art. 80, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul
cuprins:
"Art.80 – (4) Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a
consumului de produse ori substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte
similare acestora, de către instituţiile medicale autorizate, se efectuează numai în
prezenţa unui reprezentant al poliţiei."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

53. La alin. (1) al art. 81,  sintagma "ori a procurorului" se elimină, acest alineat
având următorul cuprins:
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"(1) Părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea
locului faptei, precum şi modificarea sau ştergerea urmelor accidentului, de către
conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a
rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor
persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni, se pedepseşte cu
închisoare de la 2 la 7 ani."

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

54. La art. 81, litera a) de la alin. (2) se modifică şi va avea cuprinsul de mai jos iar
la lit.b) sintagma "a da asistenţă medicală..." se inlocuieşte cu  "a acorda asistenţă
medicală..."
a) conducătorii autovehiculelor prevăzute la art.32 alin.(1) lit.a) şi b);

(Autor: dl.dep. Răzvan Ionescu)

55. La art. 88, alin. (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau retragerea permisului de
conducere se dispune de şeful inspectoratului judeţean de poliţie,  directorul Direcţiei
Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti sau direcţiei poliţiei specializate din
Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile stabilite prin regulament."

(Autori: d-nii dep.Ioan Oltei, Dorel Bahrin şi Viorel Gheorghiu)

56. La art. 89, litera b) de la alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) încălcarea normelor legale referitoare la depăşire;"

(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)

57. La art. 93, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti şi se
consemnează în procesul verbal de constatare a contravenţiei, al cărui conţinut se
stabileşte prin regulament."

(Autori: d-nii.dep.Gheorghe Ana şi Timotei Stuparu)

58. La art. 94 lit c), sintagma "sancţiunile contravenţionale complementare" se
înlocuieşte cu sintagma  "sancţiunile cu caracter administrativ".

(Autor: dl.dep.Virgil Popescu)

59. La art. 98, lit.  a) b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare sau a cel puţin 10 puncte de
penalizare cumulate în 6 luni de la data  expirării perioadei de suspendare;
b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art.77, art. 78
alin.(2), 79 alin.(1), (3) şi (4), art.81 alin.(1), art. 82 alin.(1) şi art.84 alin.(3) din
prezenta ordonanţă de urgenţă;
c) cînd titularul acestuia a săvârşit una din infracţiunile prevăzute la art. art.178 şi 184
alin.2 şi 4 din Codul penal, dacă acestea au fost comise ca urmare a nerespectării
dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice;"

(Autori: d-nii.dep.Alexandru Stănescu şi Ristea Priboi)



9

60. La art. 101, în partea introductivă a alin. (1), înaintea sintagmei "Direcţiei
Generale de Poliţie"  se introduce cuvântul "directorul"  iar lit. b) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"b) pentru infracţiunile prevăzute la art.77, art.78 alin.(2) şi art.79 alin.(1), (3) şi (4), art.
82 alin.(1) şi art.84 alin.(3) din prezenta ordonanţă de urgenţă;"

(Autor: dl.dep.Răzvan Ionescu)

61. La art. 103, lit.  a) de la alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei în regim de privare de libertate ori la
locul de muncă sau a trecut un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti
prin care s-a dispus pedeapsa amenzii penale sau suspendarea condiţionată a executării
pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;"

(Autori: d-nii.dep.Alexandru Stănescu  Ristea Priboi şi Radu Stroe)

62. La alin.(1) al art. 104,  lit. h) se modifică şi se introduc două noi litere, lit. i) şi lit.
j), cu următorul cuprins:
"h)conducătorul auto se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor
stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
i) conducătorul auto nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege;
j) în cazurile prevăzute la art. 61."

(Autori: d-nii.dep. Virgil Popescu şi Ristea Priboi)

63. La alin. (1) al art. 105,  sintagma ", şi, după caz, a actului" se elimină, acest
alineat având următorul cuprins:
"(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin care s-a dispus una din
sancţiunile contravenţionale complementare  prevăzute la art.88 alin.(1), se poate depune
plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la sediul unităţii de poliţie din care face
parte agentul constatator."

(Autori: d-nii.dep. Virgil Popescu şi Ristea Priboi)

64. La articolul 107, l) SE ABROGĂ
(Autor: dl.dep. Gheorghe Ana)

65. Art. 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.111. – Comisia Interministerială pentru Siguranţa Rutieră întocmeşte
programe de prevenţie rutieră şi îndrumă şi coordonează modul de aplicare a
acestora de către organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte
instituţii şi organizaţii cu atribuţii în aceste domenii."

(Autori: d-nii dep. Virgil Popescu şi Ristea Priboi)

66. La art. 114 alin. (2), sintagma "va sprijini" se înlocuieşte cu "poate sprijini".
(Autor: dl.dep. Radu Stroe)

67. La art. 115, partea introductivă de la alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art.115. -(2) Pe lângă obligaţiile prevăzute la alin.(1), societăţile deţinătoare de
autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, sunt obligate:"

(Autor: dl.dep. Radu Stroe)
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68. La art. 115, sintagmele "proprii" şi "precum şi cu truse medicale de prim
ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingătoare de incendiu" de la litera b) a
alineatului  (2) SE ELIMINĂ, această literă având următorul cuprins:
"b) să doteze autovehiculele cu aparate de control al timpilor de odihnă şi a vitezei de
deplasare, omologate, în condiţiile legii."

(Autor: dl.dep. Timotei Stuparu)

 II. Amendamente respinse

1. Art. 21  SE ABROGĂ
(Autor: dl.dep. Octavian Mitu)

2. La art. 21, alin. (1) SE ABROGĂ
(Autori: d-nii dep.Kovacs Zoltan, Szilagyi Zsolt, Toro Tibor şi Radu Stroe)

3. Textul de la alin.(2) al art. 21 se transferă  la art. (22), la un  alineat nou, alin. (3¹).
(Autor: dl.dep.Tibor Toro)

4. Alin. (1) al art. 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.21.- (1) Medicii de specialitate care în cadrul atribuţiilor de serviciu constată
că o persoană care posedă permis de conducere este inaptă medical sau psihologic
pentru a conduce un autovehicul sau tramvai sunt obligaţi să consemneze acest
lucru în registrul de consultaţii informând pacientul că temporar este inapt
medical/psihologic şi nu îndeplineşte condiţiile necesare conducerii
autovehiculului/tramvaiului pe drumurile publice."

(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)

5. După alin. (1) al art. 21 se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul
cuprins:
"(1¹) Conducătorii de autovehicule/tramvaie, declaraţi inapţi medical sau psihologic
în condiţiile alin. (1), sunt obligaţi să se prezinte la organul de poliţie împreună cu
care vor stabili măsurile ce se impun."

(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)

6. La art. 22 alin. (2), sintagma  "precum şi verificarea cunoaşterii regulilor de
circulaţie" SE ELIMINĂ

(Autori: d-nii dep.Kovacs Zoltan, Szilagyi Zsolt şi Toro Tibor)

7. La art. 22 alin. (2), sintagma "Poliţia poate propune examinarea medicală sau
psihologică" SE ELIMINĂ
(Autor: dl.dep.Radu Stroe)

8. La art. 23, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6¹), cu următorul
cuprins:
"(6¹) Cursurile de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere se pot
organiza şi în limba maternă a minorităţilor naţionale."

(Autori: d-nii dep.Kovacs Zoltan, Szilagyi Zsolt şi Toro Tibor)
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9. La art. 24, după alin.(1) se introduc două noi alineate, alin. (1¹) şi alin.(1²) cu
următorul cuprins:
"(1¹) Cetăţenii români pot susţine examenul în vederea obţinerii permisului de
conducere sau a unor categorii ale acestuia în unitatea administrativ-teritorială în
care:

-au domiciliul stabil sau reşedinţa;
-au absolvit cursul de pregătire;
-au locul de muncă;
-îşi desfăşoară studiile.

 (1²) În unităţile teritorial-administrative unde proporţia persoanelor aparţinând
unei minorităţi naţionale atinge 20 % din populaţie, la cerere, examenul în vederea
obţinerii permisului de conducere se poate susţine şi în limba maternă."

(Autori: d-nii dep.Kovacs Zoltan, Szilagyi Zsolt şi Toro Tibor)

10. Art. 35 SE ABROGĂ
(Autori: d-nii dep.Kovacs Zoltan, Szilagyi Zsolt şi Toro Tibor)

11. Art. 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.38.- Conducătorii de vehicule sunt obligaţi ca, la solicitarea agentului de poliţie
rutieră, să se supună testării aerului expirat sau, după caz, examinării medicale şi
recoltării probelor biologice în unităţi medicale autorizate de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe
stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Aceeaşi obligaţie revine şi
pietonilor dacă prin modul de comportare pune în pericol siguranţa circulaţiei."

(Autor: dl.dep. Virgil Popescu)

12. La art. 38, sintagma "testării aerului expirat" se înlocuieşte cu sintagma "testării
alcooloscop".

(Autor: dl.dep. Metin Cerchez)

13. Art. 39  SE ABROGĂ
(Autor: dl.dep.Radu Stroe)

14. La art. 44, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin.(1¹), cu următorul
cuprins:
"(1¹) Cu ocazia deplasărilor pe drumurile publice din afara localităţilor este
obligatorie folosirea fazei scurte de întâmpinare la vehiculele ce au în construcţie
faruri, inclusiv ziua."

(Autori: d-nii dep.Kovacs Zoltan, Szilagyi Zsolt şi Toro Tibor)

15. După art.76 se introduce un nou articol, art.76¹, cu următorul cuprins:
"Art.76¹.- Administratorul drumului public răspunde civil, administrativ,
contravenţional sau penal, după caz, pentru orice defecţiune a carosabilului care
stânjeneşte sau pune în pericol circulaţia pe drumul public, sau poate produce
avarierea din aceste motive a mijloacelor de circulaţie."

(Autor:dl.dep.Constantin Bucur)
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16. Art. 81 alin. (2) lit. a), sintagma " şi se află în misiune" se înlocuieşte cu sintagma
"...din motive bine întemeiate nu pot să-şi întrerupă executarea misiunii;
justificarea temeiniciei acestor motive vor fi înaintate imediat după terminarea
misiunii organelor competente care efectuează cercetarea condiţiilor accidentului."

(Autori: d-nii dep.Kovacs Zoltan, Szilagyi Zsolt şi Toro Tibor)

17. Art. 83 SE ELIMINĂ
(Autori: d-nii dep.Kovacs Zoltan, Szilagyi Zsolt,  Toro Tibor)

18. Art. 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 83.- Neîndeplinirea prevederilor prevăzute la art. 22 al.nou se pedepseşte cu
amendă contravenţională. În cazul producerii unui accident de circulaţie în urma
căruia a rezultat moartea sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane
ca urmare a afecţiunilor medicale ale conducătorului auto, se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani."

(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)

19. La art. 89, lit.b), c) şi d) se transferă la art. 90 iar partea introductivă se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"Art.89.-Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la
3.000.000 lei următoarele fapte:"

(Autor: dl.dep. Radu Stroe)

20. La art. 89, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.89.-Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la
8.000.000 lei următoarele fapte, cu excepţia celor prevăzute la lit. b) şi f), care se
sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei:"

(Autor: dl.dep. Metin Cerchez)

21. La art. 89, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.89.-Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la
3.000.000 lei următoarele fapte:"

(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)

22. La art. 90, literele a), d, şi e), se transferă la art.91, se adaugă textele de la lit.b),
c) şi d) ale art. 89,  iar partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
25. "Art.90.-Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la
2.000.000 lei următoarele fapte:"

(Autor: dl.dep. Radu Stroe)

23. La art. 90, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.90.-Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la
2.000.000 lei următoarele fapte:"

(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)

24. La art. 91, se adaugă literele a), d, şi e), de  la art.90 iar partea introductivă se
modifică şi va avea următorul cuprins:
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"Art.91.-Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la
1.000.000 lei următoarele fapte:"

(Autor: dl.dep. Radu Stroe)

25. Art. 92 SE ABROGĂ
(Autor: dl.dep. Metin Cerchez)

26. La art. 93, alin. (6) SE ABROGĂ
(Autor: dl.dep. Metin Cerchez)

27. Art. 116 SE ABROGĂ
(Autor: dl.dep. Radu Stroe)

În    raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul  face parte din categoria legilor
organice.

PREŞEDINTE,

Răzvan IONESCU

Red.exp. Mihai Ţăranu
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