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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

                                                                                                
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU 

APĂRARE, ORDINE 

PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 

 

COMISIA 

PENTRU 

INDUSTRII ȘI 

SERVICII 

 

COMISIA PENTRU 

TRANSPORTURI ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

 

   Bucureşti, 

26.03.2020 

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul COMUN asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din 

Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu care Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx 380/2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

       

 

 

PREŞEDINTE, 

  

Nicuşor HALICI 

 

  PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOALCĂ 

PREŞEDINTE, 

 

Iulian IANCU 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marius BODEA 
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Parlamentul României 

                        Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU 

APĂRARE, ORDINE 

PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 

 

COMISIA 

PENTRU 

INDUSTRII ȘI 

SERVICII 

 

COMISIA PENTRU 

TRANSPORTURI ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

 

 

 
                        Bucureşti, 26.03.2020 

           PLx 380/2019 
 

 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor 

 

           În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 

Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din 

Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, transmis cu adresa     

nr. P.L.x. 380 din 18 septembrie 2019. 

          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în 

condițiile art. 75 alin. (1) și (3) teza a III – a din Constituția României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis precizează că nu susține adoptarea 

inițiativei legislative. 

           Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în 

ședința din data de 23 septembrie 2019, a avizat nefavorabil propunerea legislativă.  

 Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.118 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, precum şi a art.32 alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, în sensul stabilirii competenţei judecătoriei în a cărei 

rază de competenţă îşi are domiciliul sau sediul, după caz, contravenientul, pentru 
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soluţionarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de 

aplicare a sancţiunii. Potrivit proiectului, în situaţia în care contravenientul nu are 

domiciliul sau sediul, după caz, pe teritoriul României, plângerea se depune la 

judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. 

 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  s-a întrunit în 

ședința din 8 octombrie 2019. În conformitate  cu  prevederile art. 55 din  

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbateri a participat ca invitat 

domnul chestor de poliţie Florentin Brăcea, director al Direcției Rutiere din cadrul 

IGPR.   

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 8 octombrie 2019, cu majoritate  de voturi, 

membrii comisiei au hotărât, respingerea proiectului de lege, din următoarele 

considerente: 

- Este încălcat principiul prevăzut de art. 6 din Codul de procedură civilă, 

respectiv dreptul persoanelor la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil, dat 

fiind faptul că soluţionarea plângerii contravenţionale de o altă instanţă decât cea de la 

locul săvârşirii faptei conduce inevitabil la prelungirea în timp a soluţionării cererii. 

- Schimbarea competenţei ar duce la o creştere a volumului de muncă în 

inspectoratele judeţene de poliţie unde există concentrări mari de populaţie (cel puţin 

din punct de vedere formal. 

- Costurile (cu deplasarea martorilor, consilierilor juridici, intervenienţilor, 

avocaţilor, experţilor şi chiar a magistraţilor, precum şi alte costuri) ar creşte 

considerabil. 

 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de Lege în 

ședința din 29 ianuarie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

proiectului de Lege, cu amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din raport din următoarele considerente: 

1. Este încălcat principiul prevăzut de art. 6 din Codul de procedură civilă, 

respectiv, dreptul persoanelor la un proces echitabil, în termen optim și previzibil, dat 

fiind faptul că soluționarea plângerii contravenționale de o altă instanță decât cea de la 

locul săvârșirii faptei conduce inevitabil la prelungirea în timp a soluționării cererii. 

Judecarea faptelor trebuie să se facă la locul săvârșirii faptei pentru buna desfășurare a 

procesului, deoarece la locul săvârșirii contravenției pot fi culese și administrate mai 

ușor probele, cu mai multă celeritate. 

2. Costurile (privind deplasarea martorilor, consilierilor juridici, 

intervenienților, avocaților, experților și chiar a magistraților, precum și alte costuri) ar 

crește considerabil. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 
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 La lucrările ședinței au fost participat în calitate de invitați domnul Brăcea 

Florentin, director și doamna Dragnea Maria, ofițer specialist din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa din 

11 februarie 2020. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege pentru modificarea art.118 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor. 

La dezbaterile comisiei au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a examinat iniţiativa legislativă prin 

mijloace electronice în ziua de 26 martie 2020. La lucrările comisiei deputaţii au fost 

prezenţi conform listei de prezenţă. |Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, respingerea proiectului de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor. Amendamente respinse sunt redate în anexa la raport. 

 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

             

PREŞEDINTE, 

  

Nicuşor HALICI 

 

  PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOALCĂ 

PREŞEDINTE, 

 

Iulian IANCU 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marius BODEA 

 

 

 

 
SECRETAR,  

 

Aida-Cristina CĂRUCERU 

 

SECRETAR,  

 

Dumitru LUPESCU 

SECRETAR, 

 

Dumitru GHERMAN 

SECRETAR,  

 

Vasile Cristian ACHIȚEI 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Text OUG 195/2002 Text Senat Amendamente respinse/autor Motivarea Cameră 

Decizională 

1.   LEGE 

pentru modificarea art.118 

alin.(l) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice şi al 

art.32 alin.(l) din Ordonanţa 

nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor 

Lege 

pentru modificarea şi 

completarea art. 118 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice 

Autor: Deputat Mirela Furtună 

– P.S.D. 

Amendament  

necesar pentru 

respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislative și 

pentru corelare 

cu 

amendamentele 

propuse. 

Camera 

Deputaților 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul I - Alineatul (1) al 

articolului 118 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.670 din 3 august 2006, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum 

urmează: 

1.Alineatul (1) al art. 118 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest amendament 

vine ca urmare a 

observaţiilor întemeiate 

făcute de Consiliul 

legislativ, conform 

Camera 

Deputaților 
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Art. 118 - (1) Împotriva 

procesului-verbal de 

constatare şi 

sancţionare a 

contravenţiei se poate 

depune plângere, în 

termen de 15 zile de la 

comunicare, la 

judecătoria în a cărei 

rază de competenţă a 

fost constatată fapta. 

„(1) a) împotriva procesului-

verbal de constatare a 

contravenţiilor se poate 

depune plângere, în termen de 

15 zile de la comunicare, la 

judecătoria în a cărei rază de 

competenţă îşi are domiciliul 

sau sediul, după caz, 

contravenientul, dacă acesta 

este pe teritoriul României; 

 

 

 

(1) Împotriva procesului verbal 

de constatare a contravenţiilor 

se poate depune plângere, în 

termen de 15 zile de la 

comunicare, la judecătoria în a 

cărei rază de competenţă îşi are 

domiciliul contravenientul sau 

la judecătoria în a cărei rază 

de competenţă a fost 

constatată fapta, dacă acesta 

este pe teritoriul României; 

Deputat: Mirela Furtună – 

P.S.D. 

cărora o mare parte a 

persoanelor care 

locuiesc în oraşele 

mari, fără a avea 

domiciliul stabil în 

aceste oraşe, au 

maşinile înmatriculate 

în localităţile de 

domiciliu, iar forma 

propusă initial ar 

dezavantaja aceste 

categorii de persoane. 

De asemenea, în acest 

fel se dă posibilitatea 

contravenientului să 

aleagă judecătoria la 

care va ataca procesul 

verbal de contatare al 

contravenţiei. 

3.    

 

 

 

b) În cazul în care 

contravenientul nu are 

domiciliul sau sediul, după 

caz, pe teritoriul României, 

împotriva procesului-verbal de 

constatare a contravenţiilor se 

poate depune plângere, în 

termen de 15 zile de la 

comunicare, la judecătoria în a 

cărei rază de competenţă a fost 

constatată fapta.” 

După alin.(1) al art.118 se 

introduce un nou alineat, 

alin.(1
1
), cu următorul 

cuprins: 

(1
1
) În cazul în care 

contravenientul nu are 

domiciliul pe teritoriul 

României, împotriva procesului 

verbal de constatare a 

contravenţiilor se poate depune 

plângere, în termen de 15 zile 

de la comunicare, la judecătoria 

în a cărei rază de competenţă a 

fost constatată fapta. 

Deputat: Mirela Furtună – 

P.S.D. 

 

 

 

 

 

Pentru 

contravenienţii 

care nu au 

domiciliul în 

românia 

procedura de 

contestare 

trebuie să fie 

foarte clară. 

Camera 

Deputaților 
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4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 - (1) Plângerea 

se depune la judecătoria 

în a cărei 

circumscripţie a fost 

săvârşită contravenţia. 

Articolul II - Alineatul (1) al 

articolului 32 din Ordonanţa 

Guvernului nr.2/2001 privind 

regimul juridic al 

contravenţiilor, publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.410 din 

25 iulie 2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează 

după cum urmează: 

„(1) a) Plângerea se depune la 

judecătoria în a cărei rază de 

competenţă îşi are domiciliul 

sau sediul social, după caz, 

contravenientul, dacă acesta 

este pe teritoriul României; 

b) În cazul în care 

contravenientul nu are 

domiciliul sau sediul, după 

caz, pe teritoriul României, 

plângerea se depune la 

judecătoria în a cărei rază de 

competenţă a fost constatată 

fapta. 

Se elimină. 

Autor: Deputat Mirela Furtună 

– P.S.D. 

Considerăm că 

este suficient ca 

propunerea 

legislativă să se 

refere doar la 

persoanele fizice 

şi doar la 

contravenţiile 

rutiere. 

Camera 

Deputaților 

 

 


