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Bucureşti, 17 februarie 2021 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

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

completarea art.96 din Ordonanţa de urgenţă 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, transmis cu adresa 

PL.x 90 din 4 martie 2019. 

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

legilor ordinare.  

 
  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE,                          PREŞEDINTE,                                     

 
Bende Sándor        Mihai Alexandru Badea    Ciprian Constantin Şerban      Constantin Şovăială 
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    Bucureşti, 17 februarie 2021 

 
                  

      PLx 90/2019                                                                                                              
 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanţa de urgenţă 

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 și servicii, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în 
fond, pentru dezbatere şi avizare cu  proiectul  de Lege pentru completarea art.96 din 
Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis  cu 
adresa nr. PL.x 90/2019 din 4 martie 2019 . 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 februarie 2019 cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituţia României.  

La întocmirea prezentului raport, cele patru comisii au avut în vedere: 
-  avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1007/24.11.2018); 
- punctul de vedere negativ al Guvernului nr.170/DPSG/6.02.2020; 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale Nr. 4c-6/189/13.03.2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii posibilităţii anulării aplicării a 2 
puncte de penalizare, dacă titularul permisului de conducere prezintă dovada participării 
la vizionarea unui film educativ realizat de Poliţia Română, despre efectele nerespectării 
regulilor în trafic. Totodată, se preconizează ca sancţiunea suspendării exercitării 
dreptului de a conduce să fie aplicată la cumularea a 12 puncte de penalizare, şi nu a 15 
puncte, cum este în prezent, pentru conducătorii auto, titulari de permis de mai puţin de 
un an. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisiile au dezbătut actul normativ în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de 
lege  după cum urmează: Comisia pentru industrii și servicii în ședința din data de 2 
aprilie 2019 , Comisia juridică, de disciplină și imunități în ședința din data de 26 
martie 2019,  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională în 
ședința din data de 19 martie 2019 iar membrii Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură în şedinţa din 17 februarie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, au fost prezenți 19 deputați 
din totalul de 20 membri ai comisiei, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități ,Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională şi 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi deputaţii conform 
listelor de prezenţă. 

Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 
au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi,respingerea proiectului de Lege pentru completarea art.96 din 
Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, din 
următoarele considerente: 

- în prezent, legislaţia în vigoare prevede un sistem de bonificare a titularilor 
permiselor de conducere care respectă normele privind circulaţia pe 
drumurile publice, conform art. 103 alin (4) din OUG 195/2002; 

- textul propus de iniţiator nu este clar, întrucât nu stabileşte un număr maxim 
de vizionări. Astfel, se poate înţelege că o persoană poate viziona de mai 
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multe ori un film educativ şi poate beneficia de anularea tuturor sancţiunilor 
contravenţionale complementare acumulate, constând în aplicarea unui 
număr de 2 puncte de penalizare; 

- nu reiese cum vor conştientiza importanţa celor învăţate şi a regulilor de 
trafic cei care posedă permis de conducere cu o vechime mai mică de 1 an. 

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

 
 
 

 
    PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                     

 
 Bende Sándor         Mihai Alexandru Badea    Ciprian Constantin Şerban    Constantin Şovăială 
 

 

 

 

 
 
 
SECRETAR,                      SECRETAR,                   SECRETAR,                        SECRETAR,     
   
Bogdan Gheorghe Trif   Cristian Tudor Băcanu        Zacharie Benedek              Antonel Tănase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 


