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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro 

 
 

 
                                                                                              Bucureşti, 13 octombrie 2021 

                      Nr.4c-4/157/2021 
 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
 

DOMNULUI PREȘEDINTE SÁNDOR BENDE 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra  proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare,  cu 

care Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, 

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

siguranţă naţională au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx.424/2021 din 4 

octombrie 2021. 

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

legilor ordinare.  

 

 

       

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Constantin Şerban 
 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
Tel. 021.316.0337 Fax 021.414.1991 e-mail cp26@cdep.ro  

 
                                                                                                                                              Bucureşti, 13 octombrie 2021 

                  
      PL.x 424/2021                                                                                                             

 
R  A  P  O  R  T     P R E L I M I N A R    

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate în 

fond, cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

transmis cu adresa nr. PL.x 424/2021  din 4 octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru 

acest act normativ este Camera Deputaţilor. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința 27 septembrie 2021, ca urmare a depăşirii termenului de 

adoptare, potrivit art. 75 alin (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observații și propuneri, prin adresa 

nr.403/4.06.2021. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil actul normativ prin avizul cu nr. 4035/19.05.2021. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, punct de vedere transmis prin documentul nr. 

1304/07.07.2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002. Iniţiativa vizează reglementarea unor aspecte referitoare la modalitatea de constatare a 

contravenţiilor cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea actului 

normativ, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

 

  
PREŞEDINTE,                                                                  SECRETAR, 

 
                            Ciprian Constantin Şerban                                                               Zacharie Benedek 
 
 
 

 
consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
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Anexa 
PL-x 424/2021 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Text OUG 195/2002 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  Titlul legii 

     
LEGE 

pentru modificarea şi completarea art. 
109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Nemodificat . 

2  Articol unic. – Articolul 109 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: 
 

Nemodificat  

3 Art. 109 1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 
109 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
4 (1)Constatarea contravenţiilor 

şi 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. 
 
 
 
 
(2)Constatarea contravenţiilor 
se poate face şi cu ajutorul 
unor mijloace tehnice 
certificate sau mijloace 
tehnice omologate şi verificate 
metrologic, consemnându-se 
aceasta în procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei. 
…………………………… 

(1) Constatarea contravenţiilor şi 
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. Poliţiştii rutieri, respectiv, 
poliţiştii de frontier sunt obligaţi să 
poarte uniform cu înscrisuri şi 
însemne distinctive. 
 
(2) Constatarea contravenţiilor cu 
privire la faptele care încalcă 
dispoziţiile privind limitele de viteză 
se face numai cu ajutorul mijloacelor 
tehnice omologate şi verificate 
metrologic, consemnându-se aceasta 
în procesul verbal de constatare a 
contravenţiei. 
 
 

  

  2. După alineatul (2) al articolului 
109, se introduc trei alineate noi, 
alin.(21), (22) şi (23), cu următorul 
cuprins: 
(21) Autovehiculele destinate 
controlului traficului, care utilizează 
dispozitive destinate măsurării vitezei 
vor fi poziţionate vizibil şi vor 
prezenta înscrisurile şi însemnele 
distinctive ale poliţiei rutiere.  
(22) Se interzice utilizarea 
dispozitivelor de măsurare a vitezei 
din autovehicule care nu prezintă 
înscrisurile și însemnele distinctive, 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
(22) Se interzice utilizarea dispozitivelor 
destinate măsurării vitezei din 
autovehicule care nu prezintă înscrisurile și 
însemnele distinctive, de către polițiști care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică 
legislativă, 
conform 
Avizului 
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0 1 2 3 4 
de către polițiști care nu poartă 
uniforme, cu înscrisuri și însemne 
distinctive, conform alin. (1). 
 
(23) Autovehiculele pe care sunt 
instalate dispozitivele radar, pot fi 
utilizate staționar sau în mișcare. 

nu poartă uniforme, cu înscrisuri și 
însemne distinctive, conform alin. (1). 
 
(23) Autovehiculele pe care sunt instalate 
dispozitivele destinate măsurării vitezei, 
pot fi utilizate staționar sau în mișcare. 

Consiliului 
Legislativ 

  3. Alineatul (3) al articolului 109 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(3) În cazurile prevăzute la alin.(2) şi 
numai cu respectarea prevederilor 
alin.(l) şi (21), procesul-verbal se 
poate încheia şi în lipsa 
contravenientului, după stabilirea 
identităţii conducătorului de vehicul, 
menţionându-se aceasta în procesul-
verbal, fără a fi necesară confirmarea 
faptelor de către martori. 

Nemodificat  

  4. După alineatul (3) al articolului 
109, se introduce un alineat nou, 
alin.(31), cu următorul cuprins: 
(31) Se interzice constatarea 
contravențiilor prevăzute la alin. (2) 
cu ajutorul dispozitivelor radar, cu 
încălcarea prevederilor alin. (21) şi 
(22). 

 
 
 
(31) Se interzice constatarea contravențiilor 
prevăzute la alin. (2) cu ajutorul 
dispozitivelor destinate măsurării vitezei, 
cu încălcarea prevederilor alin. (21) şi (22). 

Tehnică 
legislativă, 
conform 
Avizului 
Consiliului 
Legislativ 

  5. După alineatul (4) al articolului 
109, se introduce un alineat nou, 
alin.(41), cu următorul cuprins: 
(41) Nerespectarea prevederilor alin. 
(21) şi (23) atrage nulitatea absolută a 
procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei şi sancţionarea 

 
 
 
(41) Nerespectarea prevederilor alin. (21) şi 
(22) atrage nulitatea absolută a procesului-
verbal de constatare a contravenţiei şi 
sancţionarea poliţistului,conform 

 
 
Tehnică 
legislativă, 
conform 
Avizului 
Consiliului 
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0 1 2 3 4 
poliţistului, în condiţiile art.55 din 
Legea nr.360/2002 privind statutul 
poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

legislaţiei în vigoare. Legislativ 

 


