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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
 

 
 Comisia pentru industrii       Comisia pentru transporturi      Comisia juridică, de disciplină             Comisia pentru apărare, ordine publică și 
  și servicii      și infrastructură                și imunități                                               siguranță națională 
               Nr. 4c-3/561/2022              Nr. 4c-4/222/2022          Nr. 4c-13/805/2022                   Nr. 4c-15/330/2022 
 

București, 01.11.2022 

 
BIROUL PERMANENT  

AL  
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. PLx 539/2022, din data de 26.09.2022. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
      
 
 
   PREŞEDINTE,       PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE,          PREȘEDINTE,  

SÁNDOR BENDE   CĂTĂLIN DRULĂ   VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA   LAURENȚIU-DAN LEOREANU 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
 
 

 Comisia pentru industrii    Comisia pentru transporturi           Comisia juridică, de disciplină           Comisia pentru apărare, ordine publică și 
  și servicii      și infrastructură             și imunități                                               siguranță națională 
               Nr. 4c-3/561/2022              Nr. 4c-4/222/2022       Nr. 4c-13/805/2022       Nr. 4c-15/330/2022 

 
București, 01.11.2022 

 
 
 

R A P O R T       C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii, Comisia pentru transporturi și infrastructură, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională au fost sesizate spre dezbatere în fond cu  proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. PLx 539 din 04.05.2022, din data de 26.09.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.626/02.06.2022, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri.  
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 2960 din 17.05.2022, a avizat nefavorabil proiectul de act normativ. 
 Guvernul, prin adresa nr. 9523/2022 din 08.08.2022, susține adoptarea inițiativei legislative cu observații și propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 19.09.2022. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în ședința din 04.08.2022, a avizat nefavorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea şi în sarcina poliţiei locale, a atribuţiei de a putea solicita proprietarului sau deţinătorului 
mandatat al unui vehicul, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, iar în cazul 
nerespectării transmiterii informaţiilor solicitate să poată constata contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. 
 Potrivit prevederilor art. 62 şi ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
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comisiilor sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 
 Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat proiectul de lege în ședința din data de 11.10.2022. La lucrările Comisiei pentru transporturi 
și infrastructură au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în ședința din data de 25.10.2022. La lucrările Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 Comisia pentru apărare națională, ordine publică și siguranță națională a examinat proiectul de lege în ședința din data de 26.10.2022. La lucrările 
Comisiei pentru apărare națională, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în ședința din data de 31.10.2022. La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii au 
fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 
adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendamente 
admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.    

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9)  pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 

 
    PREŞEDINTE,       PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE,          PREȘEDINTE,  
 SÁNDOR BENDE   CĂTĂLIN DRULĂ   VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA              LAURENȚIU-DAN LEOREANU 

 
 
 
 

          SECRETAR,      SECRETAR,               SECRETAR,         SECRETAR,  
BOGDAN GHEORGHE TRIF  ZACHARIE BENEDEK   LÁSZLÓ-ZSOLT LADÁNYI     VIOREL SALAN 
 
 
 
 
 Șef birou, Cristina Neicu    Consilier Anca Lazăr             Consilier parlamentar Florica Manole     Consilier parlamentar Mircea Stan 
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

OUG nr.  195/2002 Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.   LEGE 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice Senatul 

adoptă prezentul proiect de lege 

Nemodificat  

2.   Articol unic. – 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 după cum urmează: 

Nemodificat  

3.   
 
Art. 39 - (1) La solicitarea poliţiei rutiere, 
proprietarul sau deţinătorul mandatat al 
unui vehicul este obligat să comunice 
acesteia, în termenul indicat în cuprinsul 
solicitării, datele de identificare ale 
persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul 
pentru a-l conduce pe drumurile publice. 
 

1. La articolul 39, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.39.- (1) La solicitarea poliţiei rutiere sau 
a poliţiei locale, proprietarul sau deţinătorul 
mandatat al unui vehicul este obligat să 
comunice acesteia, în termenul indicat în 
cuprinsul solicitării, datele de identificare ale 
persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul 
pentru a-1 conduce pe drumurile publice. 
Poliţia locală poate solicita aceste date de 
identificare numai în legătură cu 
exercitarea competenţelor în domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice.” 

1. Nemodificat  

4.  Art. 102 - (1) Constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amenda prevăzută în clasa 
a IV-a de sancţiuni următoarele fapte 
săvârşite de persoane fizice: 
14.nerespectarea de către proprietarul sau 
deţinătorul mandatat al unui vehicul a 
obligaţiei de a comunica, în termenul 

2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 14 
va avea următorul cuprins: 
 
 
„14. nerespectarea de către proprietarul sau 
deţinătorul mandatat al unui vehicul a 
obligaţiei de a comunica, în termenul indicat 

2. Nemodificat  
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indicat în cuprinsul solicitării poliţiei 
rutiere, datele de identificare ale persoanei 
căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l 
conduce pe drumurile publice, prevăzută la 
art. 39; 

în cuprinsul solicitării poliţiei rutiere sau 
poliţie locale, după caz, datele de identificare 
ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul 
pentru a-l conduce pe drumurile publice, 
prevăzute la art.39.” 

5.   
 
 
Art. 105 - Constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amenda prevăzută în clasa 
a V-a de sancţiuni următoarele fapte 
săvârşite de către persoane juridice: 
10.nerespectarea obligaţiei de a comunica, 
în termenul indicat în cuprinsul solicitării 
poliţiei rutiere, datele de identificare ale 
persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul 
pentru a-l conduce pe drumurile publice, 
prevăzută la art. 39; 

 3. La articolul 105, punctul 10 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„10. nerespectarea obligaţiei de a 
comunica, în termenul indicat în 
cuprinsul solicitării poliţiei rutiere 
sau poliției locale, datele de 
identificare ale persoanei căreia i-
a încredinţat vehiculul pentru a-l 
conduce pe drumurile publice, 
prevăzută la art. 39;” 
Autor: Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 

Conform punctului de 
vedere al Guvernului 
comunicat în cadrul 
comisiei, obligația de a 
comunica poliției rutere 
datele de identificare ale 
persoanei căreia i-a fost 
încredințat pentru a-l 
conduce pre drumurile 
publice, prevăzut la art. 39 
alin. (1) din OUG 
195/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, 
trebuie să incumbe și 
persoanei juridice, 
nerespectarea acesteia 
constituind o contravenție 
disctinctă, conform art. 105 
pct. 10 din același act 
normativ 

6.   
 
Art. 109 - (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. 

3. La articolul 109, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.109.- (1) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac direct de către 
poliţistul rutier sau de către poliţistul local, 
iar în punctele de trecere a frontierei de stat a 
României, de către poliţiştii de frontieră. 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor de către poliţistul local se fac 
cu respectarea dispoziţiilor Legii poliţiei 
locale nr.l55/2010, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

4. Nemodificat  

 
 
 
 
 
 


