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Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti  
Nr.22/ 169 /24.05.2011 

 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei 
rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu 

atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor 
contravenţionale specifice activităţii de transport rutier 

 
 

 
Cu adresa nr.PLx 219 din data de 2 mai 2011, Biroul Permanent 

conform art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, 
spre dezbatere şi avizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu  proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2011 pentru 
aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia 
sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi 
control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de 
transport rutier, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

In urma examinării, în şedinţa din data de 24.05.2011, Comisia, cu 
unanimitate celor prezenţi la dezbateri, a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia Barna 

SECRETAR, 
 

Nicolae Bud 
 

 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar  

Ene Giorgiana 

Administrator
Original
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   Anexa 
 

 Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Forma adoptată de Senat Amendament propus Motivaţia 

1. 2.La articolul 102 alineatul 
(1), punctul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"28. conducerea 
autovehiculului pe drumurile 
publice acoperite cu zăpadă, 
gheaţă sau polei, fără ca acesta 
să fie dotat cu anvelope de 
iarnă, iar în cazul 
autovehiculului de transport 
marfă cu o masă totală maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone 
şi al autovehiculului de 
transport persoane cu mai mult 
de 9 locuri pe scaune, inclusiv 
cel al conducătorului auto, fără 
ca acestea să fie echipate cu 
anvelope de iarnă pe roţile 
axei/axelor de tracţiune sau 
fără a avea montate pe aceste 

1. La articolul I punctul 2 
articolul 102 alineatul (1), 
punctul 28 va avea următorul 
cuprins: 
  „28. Conducerea 
autovehiculului pe drumurile 
publice acoperite cu zăpadă, 
gheaţă sau polei, semnalizate în 
mod corespunzător fără ca 
acesta să fie dotat cu anvelope 
de iarnă, iar în cazul 
autovehiculului de transport 
marfă cu o masă totală maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone 
şi al autovehiculului de 
transport persoane cu mai mult 
de 9 locuri pe scaune, inclusiv 
cel al conducătorului auto, fără 
ca acestea să fie echipate cu 
anvelope de iarnă pe roţile 

1. La articolul I punctul 2 
articolul 102 alineatul (1), 
punctul 28 va avea următorul 
cuprins: 
  „28. Conducerea 
autovehiculului pe drumurile 
publice acoperite cu zăpadă, 
gheaţă sau polei, semnalizate în 
mod corespunzător fără ca acesta 
să fie dotat cu anvelope de iarnă, 
iar în cazul autovehiculului de 
transport marfă cu o masă totală 
maximă autorizată mai mare de 
3,5 tone şi al autovehiculului de 
transport persoane cu mai mult 
de 9 locuri pe scaune, inclusiv 
cel al conducătorului auto, fără 
ca acestea să fie echipate cu 
anvelope de iarnă pe roţile 
axei/axelor de tracţiune sau fără 

Pentru a fi în 
concordanţă cu 
specificaţiile 
RAR 
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roţi lanţuri sau alte 
echipamente antiderapante 
omologate;" 
 

axei/axelor de tracţiune sau 
fără a avea montate pe aceste 
roţi lanţuri sau alte 
echipamente antiderapante 
omologate.” 
 

a avea montate pe aceste roţi 
lanţuri sau alte echipamente 
antiderapante certificate.” 
 
 
Autor: domnul Petru Lakatos – 
deputat UDMR 

2. 3.La articolul 112 alineatul 
(1), după litera h) se 
introduce o nouă literă, litera 
h1), cu următorul cuprins: 
 
"h1) autovehiculul nu este 
dotat, la circulaţia pe drumurile 
publice acoperite cu zăpadă, 
gheaţă sau polei, cu anvelope 
de iarnă, iar autovehiculul de 
transport marfă cu o masă 
totală maximă autorizată mai 
mare de 3,5 tone şi 
autovehiculul de transport 
persoane cu mai mult de 9 
locuri pe scaune, inclusiv cel al 
conducătorului auto, nu sunt 
echipate cu anvelope de iarnă 
pe roţile axei/axelor de 
tracţiune sau nu au montate pe 
aceste roţi lanţuri sau alte 
echipamente antiderapante 

2. La articolul I punctul 3 
articolul 112 alineatul (1), 
litera h1) va avea următorul 
cuprins: 
  „h1) autovehiculul 
nu este dotat, la circulaţia pe 
drumurile publice acoperite cu 
zăpadă, gheaţă sau polei, 
semnalizate în mod 
corespunzător, cu anvelope de 
iarnă, iar autovehiculul de 
transport marfă cu o masă 
totală maximă autorizată mai 
mare de 3,5 tone şi 
autovehiculul de transport 
persoane cu mai mult de 9 
locuri pe scaune, inclusiv cel al 
conducătorului auto, nu sunt 
echipate cu anvelope de iarnă 
pe roţile axei/axelor de 
tracţiune sau nu au montate pe 
aceste roţi lanţuri sau alte 

2. La articolul I punctul 3 
articolul 112 alineatul (1), 
litera h1) va avea următorul 
cuprins: 
  „h1) autovehiculul nu 
este dotat, la circulaţia pe 
drumurile publice acoperite cu 
zăpadă, gheaţă sau polei, 
semnalizate în mod 
corespunzător, cu anvelope de 
iarnă, iar autovehiculul de 
transport marfă cu o masă totală 
maximă autorizată mai mare de 
3,5 tone şi autovehiculul de 
transport persoane cu mai mult 
de 9 locuri pe scaune, inclusiv 
cel al conducătorului auto, nu 
sunt echipate cu anvelope de 
iarnă pe roţile axei/axelor de 
tracţiune sau nu au montate pe 
aceste roţi lanţuri sau alte 
echipamente antiderapante 

Pentru a fi în 
concordanţă cu 
specificaţiile 
RAR 
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omologate;" 
 

echipamente antiderapante 
omologate;” 
 

certificate;” 
 
Autor: domnul Petru Lakatos – 
deputat UDMR 

3. 4.La articolul 58, după litera 
am) se introduc două noi 
litere, literele an) şi ao), cu 
următorul cuprins: 
"an) efectuarea transportului de 
mărfuri sau de persoane pe 
drumurile publice acoperite cu 
zăpadă, gheaţă sau polei fără ca 
autovehiculele să fie dotate cu 
anvelope de iarnă pe roţile 
axei/axelor de tracţiune sau 
fără a avea montate pe aceste 
roţi lanţuri sau alte 
echipamente antiderapante 
omologate; 
 

3. La articolul II punctul 4, 
articolul 58 litera an) va avea 
următorul cuprins: 
  „an) efectuarea 
transportului de mărfuri sau de 
persoane pe drumurile publice 
acoperite cu zăpadă, gheaţă sau 
polei, semnalizate în mod 
corespunzător, fără ca 
autovehiculele să fie dotate cu 
anvelope de iarnă pe roţile 
axei/axelor de tracţiune sau 
fără a avea montate pe aceste 
roţi lanţuri sau alte 
echipamente antiderapante 
omologate;” 
 
 

3. La articolul II punctul 4, 
articolul 58 litera an) va avea 
următorul cuprins: 
  „an) efectuarea 
transportului de mărfuri sau de 
persoane pe drumurile publice 
acoperite cu zăpadă, gheaţă sau 
polei, semnalizate în mod 
corespunzător, fără ca 
autovehiculele să fie dotate cu 
anvelope de iarnă pe roţile 
axei/axelor de tracţiune sau fără 
a avea montate pe aceste roţi 
lanţuri sau alte echipamente 
antiderapante certificate;” 
 
Autor: domnul Petru Lakatos – 
deputat UDMR 

Pentru a fi în 
concordanţă cu 
specificaţiile 
RAR 

4. Art. III. 
3.La articolul 61, după 
alineatul (2) se introduc trei 
noi alineate, alineatele (3)-(5), 
cu următorul cuprins: 
 
"(3) Pe lângă amenzile 

 4. La Articolul III punctul 3 
articolul 61, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"(3) Pe lângă amenzile 
contravenţionale aplicate 

Pentru a 
beneficia de 
tariful de 
despăgubire, atât  
CNADNR cât şi 
ceilalţi 
administratori de 
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contravenţionale aplicate 
persoanelor fizice şi juridice de 
către personalul cu atribuţii de 
inspecţie şi control împuternicit 
de Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru 
nerespectarea prevederilor 
referitoare la circulaţia pe 
drumurile publice cu depăşirea 
masei totale maxime admise, 
maselor maxime admise pe axe 
şi/sau dimensiunilor maxime 
admise prevăzute în anexele nr. 
2 şi 3, contravenientul are 
obligaţia de a achita, în contul 
Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A., 
cu titlu de tarif de despăgubire, 
sumele stabilite potrivit anexei 
nr. 5. 
..................................................
........... 
 
(5) Sumele încasate cu titlu de 
tarif de despăgubire, potrivit 
alin. (3), vor reveni ca venituri 
proprii Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri 

persoanelor fizice şi juridice de 
către personalul cu atribuţii de 
inspecţie şi control împuternicit 
de Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru 
nerespectarea prevederilor 
referitoare la circulaţia pe 
drumurile publice cu depăşirea 
masei totale maxime admise, 
maselor maxime admise pe axe 
şi/sau dimensiunilor maxime 
admise prevăzute în anexele nr. 
2 şi 3, contravenientul are 
obligaţia de a achita, în contul 
Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România - S.A., respectiv 
administratorului drumului, cu 
titlu de tarif de despăgubire, 
sumele stabilite potrivit anexei 
nr. 5. 
.....................................................
....... 
 
(5) Sumele încasate cu titlu de 
tarif de despăgubire, potrivit 
alin. (3), vor reveni ca venituri 
proprii Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 

drumuri publice. 
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Naţionale din România - S.A. 
şi vor fi utilizate în 
exclusivitate pentru finanţarea 
lucrărilor de construcţie, 
modernizare, întreţinere şi 
reparaţie a drumurilor 
naţionale, precum şi pentru 
garantarea şi rambursarea 
creditelor externe şi interne 
contractate în acest scop." 
 

din România - S.A., respectiv 
administratorului drumului şi 
vor fi utilizate în exclusivitate 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, modernizare, 
întreţinere şi reparaţie a 
drumurilor naţionale, precum şi 
pentru garantarea şi rambursarea 
creditelor externe şi interne 
contractate în acest scop." 
 
Autor: domnul Petru Lakatos – 
deputat UDMR 
 

 


