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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, cu care Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță
națională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond,
transmisă cu adresa PL.x 729 din 28 noiembrie 2018.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din

categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

PREŞEDINTE,
Nicușor Halici

PREŞEDINTE,
Lucian Nicolae Bode
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PREŞEDINTE,
Dorel Gheorghe Căprar
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Bucureşti, 24 aprilie 2019
PLx 729/2018
R A P O R T C O M U N
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru
apărare, ordine publică și siguranță națională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, cu
dezbaterea şi avizarea cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. PL.x 729/2018 din 28 noiembrie 2018 şi
înregistrat la comisii sub nr.4c-3/549/2018, nr.4c-11/1132/2018, nr.4c-4/200/2018,nr.4c-15/844/2018.
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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 proiect de lege este Camera Deputaţilor.
Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței a fost adoptat de Senat ca urmare a depășirii termenului de
adoptare, potrivit art.75 alin (2) teza a III-a din Constituția României republicată.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observații și propuneri, prin adresa
nr.605/21.06.2018.
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în ședința din data de 11
decembrie 2018, a avizat favorabil proiectul de lege, aviz cu nr. 4c-6/662.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002, în sensul stabilirii regulilor privind reducerea, la cererea titularului permisului de conducere, a
perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele patru comisii au
dezbătut proiectul de lege astfel: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională în ședința din data de 12
martie 2019, Comisia juridică, disciplină și imunități în ședința din data de 19 martie 2019, Comisia pentru industrii și
servicii și Comisia pentru transporturi și infrastructură în ședința comună din data de 23 aprilie 2019.
Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la
lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne.
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În urma dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

SECRETAR,
Roxana Mînzatu

Şef serviciu,
Cristina Donea

PREŞEDINTE,
Nicușor Halici

PREŞEDINTE,
Lucian Nicolae Bode

SECRETAR,
Aida Cristina Căruceru

Consilier parlamentar,
Alexandra Muşat

SECRETAR,
Ionela Viorela Dobrică

Consilier parlamentar,
Monica Tudor
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PREŞEDINTE,
Dorel Gheorghe Căprar

SECRETAR,
Dumitru Lupescu

Consilier parlamentar,
Cătălin Chiper

Anexă
Nr.
crt.

Textul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice
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Art. 103
---------------------(2) În cazul în care conducătorul de
autovehicul, tractor agricol sau
forestier ori tramvai săvârşeşte, întrun interval de 6 luni de la data
restituirii permisului de conducere,
din nou o nouă faptă prevăzută la art.
100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art.
102 alin. (3), perioada de suspendare
se majorează cu încă 30 de zile.
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Art. 104 La cererea titularului
permisului de conducere, perioadele
de suspendare se reduc de către şeful
poliţiei rutiere a judeţului sau a
municipiului Bucureşti pe raza căreia

AMENDAMENTE ADMISE
Textul Senatului
Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice
Art.I.- 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.La articolul 103, alineatul (2) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) In cazul în care conducătorul de
autovehicul, tractor agricol sau forestier
ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de
două luni de la data restituirii permisului
de conducere, din nou o nouă faptă
prevăzută la art.100 alin.(3), art.101
alin.(3) şi art.102 alin.(3), perioada de
suspendare se majorează cu încă 30 de
zile.”
2. Articolul 104 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Amendamente

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

2.Articolul 104 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

„Art.104.-(1) La cererea titularului Nemodificat
permisului de conducere, perioadele de
suspendare se reduc de către şeful poliţiei
rutiere a judeţului sau a municipiului
Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită
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Motivaţii

a fost săvârşită fapta ori de către şeful fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din
poliţiei rutiere din Inspectoratul Inspectoratul General al Poliţiei Române.
General al Poliţiei Române, dar nu
mai puţin de 30 de zile, în condiţiile
prevăzute în regulament.
(2) Perioada de suspendare a exercitării Nemodificat
dreptului de a conduce se reduce, la
cererea titularului, dacă sunt îndeplinite,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) a fost declarat admis la testul de
verificare a cunoaşterii regulilor de
circulaţie;
b) a obţinut permisul de conducere cu cel
puţin un an înainte de săvârşirea faptei.
(3) Perioada de suspendare a exercitării
dreptului de a conduce se reduce la 30 de
zile, la cererea titularului, pentru
săvârşirea de către conducătorul de
autovehicul, tractor agricol sau forestier
ori tramvai a faptelor prevăzute la art.101
alin.(3), art.102 alin.(3) lit.a) şi art.103
alin.(l) lit.c). Pentru fapta prevăzută la
art.102 alin.(3) lit.e), perioada de
suspendare se reduce la 30 de zile, la
cererea titularului:
a)
dacă depăşirea vitezei maxime
admise pe sectorul de drum respectiv şi
pentru categoria din care face parte
autovehiculul condus este cu 50 - 70
km/h;

Nemodificat

a)dacă depăşirea vitezei maxime
admise pe sectorul de drum
respectiv şi pentru categoria din
care face parte autovehiculul
condus este cu 70 km/h;

b) dacă depăşirea vitezei maxime admise Nemodificat
pe sectorul de drum respectiv şi pentru
categoria
din
care
face
parte
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autovehiculul condus este cu mai mult de
70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârşită
o singură dată în 12 luni.
(4) Perioada de suspendare a exercitării Nemodificat
dreptului de a conduce se reduce la 45 de
zile, la cererea titularului, în cazul
prevăzut la art.103 alin.(2) şi la art.l 18
alin.(5).
(5) Dispoziţiile alin.(3) şi (4) se aplică în Nemodificat
mod corespunzător şi cazului prevăzut la
art.l041 alin.(l), în situaţia în care faptele
respective fac parte din cele prevăzute la
art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) lit.a) şi e),
art.103 alin.(l) lit.c), art. 103 alin.(2) şi
art. 118 alin.(5).
(6) Conducătorul de autovehicul, tractor Nemodificat
agricol sau forestier ori tramvai nu
beneficiază de reducerea perioadei de
suspendare a exercitării dreptului de a
conduce, dacă:
a)
a cumulat, din nou, cel puţin 15
puncte de penalizare în următoarele 12
luni de la data expirării ultimei
suspendări a exercitării dreptului de a
conduce;
b)
a fost implicat într-un accident de
circulaţie din care au rezultat numai
pagube materiale, iar rezultatul testării
aerului expirat sau al probelor biologice a
stabilit că a condus vehiculul în timp ce
se află sub influenţa alcoolului;
c)
sancţiunea
contravenţională
complementară s-a dispus ca urmare a
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neopririi la trecerea la nivel cu calea
ferată când barierele sau semibarierele
sunt coborâte ori în curs de coborâre sau
când semnalele cu lumini roşii şi/sau
sonore sunt în funcţiune.”
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3. După articolul 104 se introduce un
nou articol, art.1041, cu următorul
cuprins:
„Art.104 .- (1) In cazul săvârşirii a două
sau a mai multor contravenţii care atrag şi
suspendarea exercitării dreptului de a
conduce, constatate prin acelaşi procesverbal, perioada de suspendare se
calculează prin însumarea perioadelor
prevăzute pentru fiecare faptă, fară ca
aceasta să depăşească 90 de zile.

După articolul 104 se introduce
un nou articol, articolul 1041, cu
următorul cuprins:
Nemodificat

(2) Când o persoana căreia i-a fost reţinut Nemodificat
permisul de conducere pentru o faptă
prevăzuta cu suspendarea exercitării
dreptului de a conduce săvârşeşte, în
perioadă în care are drept de circulaţie, o
nouă contravenţie pentru care se dispune
suspendarea exercitării dreptului de a
conduce,
se
aplică
suprapunerea
perioadelor de suspendare dispuse pentru
fiecare contravenţie.
(3) Dacă o persoana căreia i-a
fost
reţinut
permisul
de
conducere pentru o faptă
prevăzută
cu
suspendarea
exercitării dreptului de a
conduce săvârşeşte, în perioada
7

în care are drept de circulaţie,
în timpul valabilităţii dovezii de
reţinere a permisului de
conducere, o nouă contravenţie
pentru
care
se
dispune
suspendarea
exercitării
dreptului de a conduce, se
aplică distinct perioade de
suspendare
pentru
fiecare
contravenţie.
(3) Prevederile alin.(2) se aplică şi în
cazul suspendării exercitării dreptului de
a conduce prevăzut la art.103 alin.(l)
lit.c).”

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se
aplică şi în cazul suspendării
exercitării dreptului de a conduce
prevăzut la art. 103 alin. (1) lit.
c).”
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Art.II.- în termen de 30 de zile de la Nemodificat
intrarea în vigoare a prezentei legi,
Guvernul modifică şi completează
Regulamentul de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1.391/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.876 din
26 octombrie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, corespunzător
modificărilor şi completărilor dispuse în
prezenta lege.
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Art.III.- Ordonanţa de urgenţă a Nemodificat
Guvernului
nr.
195/2002
privind
circulaţia
pe
drumurile
publice,
republicată în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr.670 din 3 august
2006, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta lege, se
republică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare
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