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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
Comisia pentru                  Comisia juridică, de disciplină        Comisia pentru transporturi                                             
industrii şi servicii                             şi imunităţi                                    şi infrastructură                                                      
 Nr.4c-3/261/2016                           Nr.4c-11/778                           Nr.4c-26/105/2016 

  
                                                                                                   Bucureşti, 22.11.2017 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun înlocuitor asupra propunerii legislative 

pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 

decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată,  cu 

care Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  și 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, transmisă cu adresa 

Plx.279/2016. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

 

       

               PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                           
 

               Iulian Iancu                     Eugen Nicolicea              Lucian Nicolae Bode
                                          

 

  

tudor.monica
Original
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                                                                                                                                              Bucureşti, 22.11.2017 
 

                  
      PLx279/2016                                                                                                              

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N    Î N  L O C U I T O R 

asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 
din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată 

 
 

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 şi Comisia 
pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, cu dezbaterea şi avizarea cu  propunerii legislative pentru 
completarea articolului 63 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată şi actualizată, transmisă cu adresa nr. PL.x 279/2016  din 15 iunie 2016 şi înregistrată la 
comisii sub nr.4c-3/261/2016, nr.4c-11/778, respectiv nr.4c-26/105/2016. 
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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 
această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 iunie 2016. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, prin adresa nr.172/03.03.2016. 
Guvernul, prin adresa nr.871/MRP/24.02.2017 nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în şedinţa din data de 28 iunie 2016 a 

avizat negativ propunerea legislativă, aviz cu nr. 4c-12/290. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.63 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002, în sensul prevederii condiţiilor în care administratorul drumului public poate permite oprirea, 
staţionarea sau parcarea unui vehicul pe trotuar. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele trei comisii au 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea legislativă după cum urmează: Comisia pentru industrii şi 
servicii în şedinţa din 4 aprilie 2017, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 24 octombrie 2017, iar 
membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa din 14 noiembrie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, au fost prezenți 18 deputați din totalul de 20 membri ai 
comisiei, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă, iar la 
lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de  19 membri ai 
comisiei. 

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 trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 
propunerii legislative pentru completarea articolului 63 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 
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decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată, cu amendamentele respinse 
prevăzute în anexa care face parte integrantă a prezentului raport comun înlocuitor. În vederea respingerii 
propunerii legislative, membrii celor trei comisii au avut în vedere următoarele considerente: 

Cadrul legal general privind oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor este stabilit de prevederile art.63-
65 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit art.65, cazurile și condițiile în care oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă se stabilesc 
prin regulament. 

Astfel, potrivit art.142 lit. n) din Regulamentul de aplicare al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, (Regulament) aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1391/2006, se interzice oprirea voluntară a vehiculelor pe trotuar, dacă nu se asigură spațiu de cel puțin 1 metru 
pentru circulația pietonilor. 

 Tot în acest sens, art. 144 alin (1) din același act normativ prevede că „ Administratorul drumului public este 
obligat să delimiteze și să semnalizeze corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisă oprirea sau 
staționarea vehiculelor”, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol “Administratorul drumului public poate permite oprirea 
sau staționarea, parțial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea  marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă 
rămâne liber cel puțin un culoar de minimum 1m lățime înspre marginea opusă părții carosabile, destinat circulației 
pietonilor.” 

De asemenea, potrivit art.143 lit. a) din Regulament, se interzice staționarea voluntară a vehiculelor “în toate 
cazurile în care este interzisă oprirea voluntară”. 

Art. 63 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 și art.146 din Regulament reglementează 
aspect referitoare la parcarea vehiculelor, astfel că, legislația actuală nu permite amenajarea de parcări pe trotuare, 
manevra de parcare a vehiculului fiind permisă numai în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate 
corespunzător. 

Totodată, folosirea noțiunii de parcare în legătură cu trotuarul, ca și component a drumului public, este 
eronată, fiind creată o confuzie între noțiuni cu regim distinct(oprire/staționare și parcare). 
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De asemenea, propunerea legislativă restrânge cadrul de reglementare a condițiilor în care pot fi premise 
oprirea și staționarea vehiculelor, fiind eliminată situația în care pe trotuar lipsește marcajul. 

De altfel, acest demers legislative trebuie să țină cont și de condițiile în care se desfășoară traficul rutier 
actual, care, în lipsa spațiilor necesare conducătorilor de vehicule pentru a opri ori staționa, ar fi și mai mult îngreunat. 

În plus, datorită procesului de densificare a construcțiilor, trotuarele construite au dimensiuni care nu ar 
permite aplicarea prevederilor din propunerea legislativă. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
   
  
 
 
             PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE,                                           

 
              Iulian Iancu                                          Eugen Nicolicea                                                Lucian Nicolae Bode                                         
 
 
 
               
 
 
              SECRETAR,                                                SECRETAR,                                                SECRETAR, 
 
             Roxana Mînzatu                                      Costel Neculai Dunava                                     Bodea Marius 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ioan Bivolaru                                                                                                                                                               Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea                                                                       
Consilier parlamentar, Cristina Neicu                                          Consilier parlamentar, Alina Grigorescu                                            Expert parlamentar, Ruxandra Chiriac 
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Anexa  

A M   E N D A M E N T E      R E S P I N S  E 

 

Nr. 
crt. 

 
Text OUG nr. 195/2002 

 
Text iniţiator Amendamente propuse/autor  Motivaţia Cameră 

Decizională 

0 1 2 3 4 5 

1.  

 Titlul Legii 
Lege 

pentru completarea articolului 
63 al Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195 din 12 
decembrie 2002 privind 

circulația pe drumurile publice, 
republicată şi actualizată 

  Camera 
Deputaților 

2.  

 
 

 

Articol unic – Articolul 63 al 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195 din 12 
decembrie 2002 privind circulația 
pe drumurile publice republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 246 din de 20 martie 
2006, rectificată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
519 din 15 iunie 2006 şi 
actualizată, se completează după 
cum urmează: 

Articol unic. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 670 
din 3 august 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autori: Cătălin Drulă – USR 
Petre Florin Manole – PSD 
Pavel Popescu – PNL 

Tehnică 
legislativă 

Camera 
Deputaților 

3.  
 
 

După alineatul (5) se introduce 
un nou alineat, alin. (6) cu 

Se elimină. 
 

Motivația respingerii 
Se reformulează 
prevederea în cadrul 
alineatului (7) al 

Camera 
Deputaților 
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---------------------- 

următorul cuprins: 
„(6) Administratorul drumului 
public poate permite oprirea, 
staţionarea sau parcarea unui 
vehicul pe trotuar, parţial ori 
total, numai cu respectarea 
marcajului şi numai dacă rămâne 
liber cel puţin un culoar de 
minimium 2m lăţime înspre 
marginea opusă părţii carosabile, 
destinat circulaţiei pietonilor”. 

Autori: Cătălin Drulă – USR 
Petre Florin Manole – PSD 
Pavel Popescu – PNL 

articolului 72. 
 
 

4.  

 
 
 
Art. 64 – (1) Poliţia rutieră poate 
dispune ridicarea vehiculelor 
staţionate neregulamentar pe 
partea carosabilă. Ridicarea şi 
depozitarea vehiculelor în locuri 
special amenajate se realizează de 
către administraţiile publice locale 
sau de către administratorul 
drumului public, după caz. 

 
 

---------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul 64 alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(1) Poliţia rutieră poate 
dispune ridicarea vehiculelor 
staţionate neregulamentar. 
Ridicarea şi depozitarea 
vehiculelor în locuri special 
amenajate se realizează de 
către administraţiile publice 
locale sau de către 
administratorul drumului 
public, după caz”. 
 
Autori: Cătălin Drulă – USR 
Petre Florin Manole – PSD 
Pavel Popescu – PNL 

Motivația susținerii 
Dispoziţiile O.U.G. nr. 
195/2002 au ca scop 
protecţia drepturilor şi 
intereselor legitime ale 
persoanelor respective, 
a proprietăţii publice şi 
private, cât şi a 
mediului (cf art 1. alin. 
2). 
În aceste condiţii, în 
acord cu scopul OUG 
195/2002, se elimină 
precizarea ”pe partea 
carosabilă”, permiţând 
astfel autorităţilor să 
înlature efectele 
nerespectării legii şi în 
alte situaţii, cum ar fi 
blocarea hidranţilor, 
ocuparea amenajărilor 
dedicate persoanelor 
cu dizabilităţi sau 
parcarea pe spaţiile 
verzi. 
 
Motivația respingerii 
Circulația pe drumurile 
publice se adresează 
conducătorilor de 
vehicule. Dacă se scoate 
sintagma parta carosabilă 
se extinde domeniul de 

Camera 
Deputaților 
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aplicabilitate a măsurii de 
ridicare. Ce se află în 
afara părții carosabile se 
reglementează prin 
hotărâri ale consiliului 
local. 
Măsura ridicării este o 
măsură de excepție.  

5.  

 
------------------- 

 
Art 72 - (5) Sunt asimilate 
pietonilor persoanele care conduc 
un scaun rulant de construcţie 
specială, cele care conduc 
vehicule destinate exclusiv 
tragerii sau împingerii cu mâna, 
precum şi cele care se deplasează 
pe patine sau dispozitive cu role. 
 
 
 
 

-------------------- 
(7) Este interzisă ocuparea 
trotuarelor cu vehicule 
imobilizate, iar când aceasta 
este permisă, conform 
indicatoarelor sau marcajelor, 
lăţimea minimă a trotuarului 
lăsat la dispoziţia pietonilor 
trebuie să fie de cel puţin un 
metru. 

 2. La articolul 72 alineatele 
(5) și (7) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
”(5) Sunt asimilaţi pietonilor 
copiii cu vârsta de cel mult 8 
ani care circulă pe biciclete, 
persoanele care conduc un 
scaun rulant de construcţie 
specială, cele care conduc 
vehicule destinate exclusiv 
tragerii sau împingerii cu 
mâna, precum şi cele care se 
deplasează pe patine sau 
dispozitive cu role. 
 

---------------------- 
(7) Este interzisă imobilizarea 
vehiculelor pe trotuare. Se 
poate permite amenajarea de 
parcări pe trotuare, marcate 
si semnalizate corespunzător, 
doar dacă lăţimea minimă a 
trotuarului lăsat la dispoziţia 
pietonilor este de cel puţin 2 
metri. Nu se pot amenaja 
parcări pe trotuare la mai 
puţin de 10 m de intersecţii, 
staţii de autobuz sau treceri 
pentru pietoni. 
 

Motivația susținerii 
Copiii cu vârsta de cel 
mult 8 ani nu au, de 
obicei, forţă suficientă 
pentru a dezvolta o viteză 
mai mare de 8 km/h. De 
aceea ei pot circula pe 
biciclete pe trotuar fără să 
pună în pericol pietonii. 
În acest fel, copiii pot fi 
încurajaţi să utilizeze 
frecvent bicicleta de la 
vârste fragede. 
 
Motivația respingerii 
Conform art. 70 din OUG 
195/2002 pentru a 
conduce o bicicletă pe 
drumurile publice, 
conducătorul acesteia 
trebuie să aibă vârsta de 
cel puţin 14 ani. 
 
 
Strategia Naţională 
pentru Siguranţă Rutieră 
2016-2030 pune accent 
pe nevoia protejării 
participanţilor vulnerabili 
la trafic. 
De asemenea, principiile 
mobilităţii urbane 
durabile pun în prim plan 
nevoile omului. În acord 
cu nevoia acestor 
schimbări de paradigmă, 
OUG 195/2002 trebuie sa 
prevadă schimbările 
necesare asigurării 
spaţiului minim necesar 
de deplasare al celei mai 
vulnerabile categorii de 
pietoni: persoanele cu 
dizabilităţi. Experţii în 

Camera 
Deputaților 
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Autori: Cătălin Drulă – USR 
Petre Florin Manole – PSD 
Pavel Popescu – PNL 

domeniu au stabilit, în 
Normativul 51/2012, că 
trotuarelor conformate 
pentru a fi utilizate de 
către persoane cu 
handicap sa fie de cel 
puţin 1,80 metri pentru 
trafic constant în dublu 
sens. De precizat că 
Normativul stabileşte 
criterii minime de 
amenajare a spaţiului 
urban. De aceea 
considerăm că rotunjirea 
la 2 m este justificată. 
 
Motivația respingerii 
Norma este deja 
prevăzută în HG 
1390/2006. 


