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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   

Comisia pentru transporturi şi infrastructură                                                                                                  
 
 

Bucureşti, 23.06.2015 
                    Nr.4c-26/19/2014                                              
 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂŢI 

 
DOMNULUI PREȘEDINTE BOGDAN LIVIU CIUCĂ 

 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2008 pentru 

modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, transmis Comisiei pentru dezbatere şi avizare în 

fond, cu adresa nr. PL.x 118 din 18 februarie 2009. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai LUPU 
 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
              Comisia pentru transporturi şi infrastructură                                                                                                     

 
Bucureşti, 23.06.2015 

                          Nr.4c-26/19/2014                                                    
 

 
R A P O R T   P R E L I M I N A R 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea 
art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  au fost sesizate spre dezbatere şi avizare în fond, cu  
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. PL.x 118 
din 18 februarie 2009, înregistrat cu nr.4c-26/19/2014 din 26 februarie 2014. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1065/12.09.2008; 
 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  nr. 32/103/2009 din 03.03.2009; 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului nr.26/246 din 04.04.2009; 
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Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 16 februarie 2009. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură a examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 iunie 2015. 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, din totalul de 22 de membri ai Comisiei. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul punerii de accord a acestor dispoziţii cu prevederile 
Constituţiei României, ca urmare a declarării neconstituţionalităţii dispoziţiilor art.11 alin.(6) prin Decizia Curţii 
Constituţionale nr.742 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al Româmniei, Partea I, nr.570 din 29 iulie 2008. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu un amendament admis, 
prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

 
Mihai LUPU 

 
Constantin GALAN 
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Anexă 
 
 

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

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege adoptat de Senat Amendamente admise 
Autorul 

Motivaţia 

0 1 2 3 
1 Articol unic 

1.Articolul 111 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 111 
(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se retine în 
urmatoarele cazuri: 
a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare; 
b) când titularul acestuia a savârsit una dintre infractiunile prevazute la 
art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 
90 alin. (1) si la art. 92 alin. (3) si (5); 
c) la savârsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 100 alin. (3), 
art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) si în situatia prevazuta la art. 115 alin. 
(1); 
d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce 
autovehicule sau tramvaie; 
e) când prezinta modificari, stersaturi sau adaugari ori este deteriorat; 
f) când se afla în mod nejustificat asupra altei persoane; 
g) când perioada de valabilitate a expirat. 
(2) La retinerea permisului de conducere, în cazurile prevazute la alin. 
(1), titularului acestuia i se elibereaza o dovada înlocuitoare cu sau fara 
drept de circulatie. 
(3) În situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si d), precum si în cele 
mentionate la art. 85 alin. (2) si (4), art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), 
(4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) si (5) si la art. 
102 alin. (3) lit. a) si c), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se 
elibereaza fara drept de circulatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) la cumularea a cel putin 45 puncte de 
penalizare; 
 
Dep.Lucian Şova - PSD 
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(4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau de 
tramvai, implicat într-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea 
sau vatamarea corporala a unei persoane, se retine de catre politia rutiera 
daca acesta a încalcat o regula de circulatie, eliberându-se dovada 
înlocuitoare fara drept de circulatie, în situatia în care regula de circulatie 
încalcata este una dintre cele prevazute la art. 102 alin. (3) lit. a) si c), sau 
dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile, în 
celelalte cazuri. 
(5) În situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) si g), art. 85 alin. (1) si (3), art. 
100 alin. (3), la art. 101 alin. (3) si art. 102 alin. (3) lit. b) si e), dovada 
înlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de 
circulatie pentru o perioada de 15 zile. 
(6) La cererea titularului permisului de conducere retinut în conditiile 
alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectueaza urmarirea 
penala sau exercita supravegherea cercetarii penale ori, în faza de 
judecata, instanta de judecata învestita cu solutionarea cauzei poate 
dispune prelungirea dreptului de circulatie, cu câte cel mult 30 de zile, 
pâna la dispunerea neînceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire 
penala ori încetarii urmaririi penale sau, dupa caz, pâna la ramânerea 
definitiva a hotarârii judecatoresti. Modul de solutionare a cererii de 
prelungire a dreptului de circulatie se comunica si sefului politiei rutiere 
pe raza careia s-a comis fapta. 
(7) Alineatele (3)-(5) se aplica în mod corespunzator si în situatia în care 
se retine dovada înlocuitoare a permisului retinut pentru o fapta savârsita 
anterior, aflata în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al 
noii dovezi nu îl poate depasi pe cel al primei dovezi." 
 

 


