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              CONFORM CU ORIGINALUL               
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/48/29.03.2022 
 

PLx nr.88/2022 
 

AVIZ 
asupra propunererii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 
nr.88/2022). 
 Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului 
nr.966/08.12.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil cu observații proiectul de act 
normativ, conform avizului nr. 7892 din 23.11.2021. 
 Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 02.03.2022. 

Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, precum şi modificarea art.324 din 
Legea nr.286/2009. Proiectul vizează instituirea posibilităţii constatării contravenţiilor cu 
ajutorul dispozitivelor de înregistrare video utilizate de participanţii la trafic sau instalate 
de autorităţile administraţiei publice locale. Totodată, se propune modificarea art.324 din 
Codul penal, în sensul incriminării falsificării unei înregistrări sau a folosirii unei 
înregistrări falsificate în vederea producerii unei consecinţe juridice. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut inițiativa 
legislativă în ședința din 29 martie 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a acesteia, cu amendamente admise redactate în Anexă.                           
 
  

VICEPREŞEDINTE 
 

BOGDAN-GRUIA IVAN 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la propunerea legisilativă pentru modificarean și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 
PLx nr.88/2022 

 
Nr. 
Crt. 

Propunerea legisilativă pentru modificarean și 
completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată și pentru 

modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal 

Amendamente Motivare 

1. 2.După alineatul (2) al articolului 109, se introduce 
un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins: 
”(21) Constatarea contravențiilor se poate face și 
cu ajutorul unor mijloace video folosite de 
participanții la trafic ori de autoritățile 
administrației publice locale, dacă acestea permit 
stabilirea certă a numărului de înmatriculare, 
culorii, mărcii și modelului vehiculului implicat în 
săvârșirea contravenției, consemnându-se aceasta 
în procesul-verbal de constatare a contravenției. 
Pentru constatarea contravenției este necesară și 
declarația pe propria răspundere a participantului 
la trafic asupra faptelor ce constituie 
contravenții și asupra autenticității și veridicității 
înregistrării video furnizate de către acesta." 
 

 

2.După alineatul (2) al articolului 109, se introduce 
un nou alineat, alin. (21), cu urmätorul cuprins: 
”(21) Constatarea contravențiilor se poate face și 
cu ajutorul unor mijloace video folosite de 
participanții la trafic, ori de autoritățile 
administrației publice locale sau de alte persoane 
fizice sau juridice, dacă acestea permit stabilirea 
certă a numărului de înmatriculare sau de 
înregistrare, a culorii, mărcii și modelului 
vehiculului implicat în săvârșirea contravenției, 
consemnându-se aceasta în procesul-verbal de 
constatare a contravenției. Pentru constatarea 
contravenției este necesară și declarația pe propria 
răspundere a posesorului mijlocului video aupra 
faptelor și asupra autenticității și veridicității 
înregistrării video furnizate de către acesta." 
 
Autor: deputat Mihai-Cătălin Botez – Grup 
parlamentar USR 

 

Având în vedere o serie de dezbateri cu privire la 
siguranța rutieră, la care am participat atât din postura 
de organizator cât și de invitat, dezbateri la care au 
participat atât reprezentanți ai Poliției Române cât și ai 
asociațiilor cu activitate în domeniul rutier și, totodată, 
analizând cu atenție punctul de vedere favorabil al 
Guvernului României cu privire la această propunere 
legislativă am constatat necesitatea  amendării art.I 1. 
al propunerii legislative în sensul amintit în coloana 
alăturată. 
 

 
Prin adăugarea sintagmei „sau de alte persoane fizice 
sau juridice” este lărgită categoria persoanelor fizice 
sau juridice ale căror mijloace video pot servi la 
constatarea contravențiilor. Astfel, pe lângă mijloacele 
video ale participanților la trafic și ale autorităților 
administrației publice locale, pentru constatarea unor 
contravenții vor putea fi folosite și mijloacele video ale 
pietonilor și ale unor societăți comerciale care au 
montate camere de supraveghere și care surprind 
momentul incidentului din trafic.   
Adăugarea sintagmei „sau de înregistrare” este 
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necesară pentru a intra sub incidența art.109 alin.(21) și 
vehiculele care nu sunt înmatriculate, dar sunt 
înregistrate în sensul art.14 din OUG 195/2002.  
Referitor la sintagma „a posesorului mijlocului video 
asupra faptelor”, aceasta este necesară pentru a 
sublinia faptul că declarația posesorului mijlocului 
video se referă strict la situația de fapt și nu la situația 
de drept prin stabilirea încadrării juridice a faptelor. 
Deși forma inițială se referea tot la declarația asupra 
faptelor ce constituie contravenții, ne însușim 
argumentul regăsit în punctul de vedere al guvernului 
și propunem modificarea textului inițial pentru a aduce 
un  plus de claritate și pentru a evita orice 
interpretare contrară. 

 
 

 
 


