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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra asupra  

propunerii legislative pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa nr.Pl.x.436 din 21 

septembrie 2009 şi înregistrată cu nr. 31/836 din 22 septembrie 2009, respectiv nr. 

23/337 din 22 septembrie 2009. 

 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
                      Daniel Buda 

 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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RAPORT   COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 
                     

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere, în 
fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa 
nr.Pl.x.436 din 21 septembrie 2009 şi înregistrată cu nr. 31/836 din 22 septembrie 
2009, respectiv nr. 23/337 din 22 septembrie 2009. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins propunerea 
legislativă,  în şedinţa din 16 septmbrie 2009. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr.345 din 14 aprilie 2009. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.1274 din 19 mai 
2009, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 
avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr.32/452 din 30 septembrie 
2009. 
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Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea dispoziţiilor art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul 
eliminări, în ceea ce priveşte contravenţiile reglementate în acest act normativ, a 
efectului suspensiv de executare al plângerii împotriva procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, instituindu-se astfel o soluţie 
legislativă derogatorie de la dreptul comun în materia contravenţiilor, reglementat 
prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată în 
şedinţa din 14 octombrie 2009. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au analizat iniţiativa 
legislativă şi celelalte documente conexe în şedinţa din 3 noiembrie 2010.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat, din 
totalul de 24 de membri, un numar de 19 deputaţi, iar la lucrările Comisiei pentru 
industrii şi servicii au participat, din totalul de 26 de membri, un numar de 26 de 
deputaţi. 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii au participat, în calitate 
de invitaţi, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Irina Alexe 
– chestor, doamna Nina Badea – comisar şef, domnul Paul Toma – comisar şef, 
domnul Florin Catană – comisar şef şi domnul Constantin Nechifor – comisar şef. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică 
pentru următoarele considerente: 

1. În ceea ce priveşte punerea în executare a sancţiunii amenzii, art.120 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, prevede că procesul-verbal 
neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării constituie titlu executoriu, 
fără vreo altă formalitate. Ori, prin derogarea de la regula efectului suspensiv de 
executare al plângerii, astfel cum se propune prin iniţiativa legislativă, termenul în 
care poate fi atacat procesul-verbal nu ar mai prezenta relevanţă pentru stabilirea 
momentului de la care acesta constituie titlu executoriu. Pe cale de consecinţă, 
art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 ar trebui să fie şi el 
modificat, în sensul precizării exprese că, după 15 zile de la data comunicării, 
procesul-verbal constituie titlu executoriu. O astfel de soluţie legislativă ar fi în 
concordanţă cu dispoziţiile art.25 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, 
potrivit cărora contravenientul are obligaţia de a achita amenda în termen de 15 
zile de la comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată. 

2. Pe de altă parte, o astfel de reglementare ar putea conduce, în practică, 
la situaţia în care, la data judecării de către instanţă a cererii de suspendare a 
executării sancţiunii amenzii, această cerere să fi rămas fără obiect. În lipsa unei 
dispoziţii exprese privind instituirea unei proceduri urgente pentru judecarea cererii 



3 
 

de suspendare, din interpretarea normei propuse pentru art.118 alin.(2) rezultă că 
solicitarea suspendării executării amenzii se face odată cu plângerea formulată 
împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, urmând a fi soluţionată, 
aşa cum se arată în Expunerea de motive, prin încheiere, în cadrul aceluiaşi proces. 
Ori, întrucât, potrivit art.33 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, 
judecătoria fixează un termen de judecată care nu poate depăşi 30 de zile de la data 
înregistrării plângerii, cel puţin teoretic, ar fi posibil ca, la data judecării cererii de 
suspendare, executarea silită să fi fost deja realizată. 

3. De asemenea, pentru evitarea unei astfel de situaţii, dar mai ales 
pentru asigurarea celerităţii judecării cererii de suspendare a executării amenzilor 
şi a sancţiunilor contravenţionale complementare, ar trebui ca propunerea 
legislativă să reglementeze, în mod expres, o procedură urgentă de judecată, cu 
stabilirea unui termen rezonabil în care judecătoria să soluţioneze această cerere.  

Faţă de cele de mai sus şi în urma opiniilor exprimate de către membrii 
celor două comisii şi de către invitaţi,  s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se 
propună plenului Camerei Deputaţilor  respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

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

                       PREŞEDINTE ,                                         PREŞEDINTE,           
                                                                                                                                                    
       Daniel Buda                                             Iulian Iancu 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Gabriel Andronache 

SECRETAR, 
 

Mircea Marin 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar Roxana David                                                                                                                    Consilier parlamentar Ioan Bivolaru  
                    Şef cabinet, Monica Tudor 
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