PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Articolul 109 din 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:
„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.
Poliţiştii rutieri, respectiv poliţiştii de frontieră sunt obligaţi să poarte
uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive.
(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor
mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate
metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a
contravenţiei.
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(3) Constatarea contravenţiilor cu privire la faptele care încalcă
dispoziţiile privind limitele de viteză se face numai cu ajutorul
mijloacelor tehnice certificate sau a mijloacelor tehnice omologate şi
verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de
constatare a contravenţiei.
(4) Dispozitivele destinate măsurării vitezei se instalează
exclusiv pe autovehicule care prezintă înscrisurile şi însemnele
distinctive ale poliţiei rutiere. Dispozitivele mobile, de tip pistol,
destinate măsurării vitezei se utilizează la o distanţă maximă de 10 metri
de autovehiculele care prezintă înscrisurile şi însemnele distinctive ale
poliţiei rutiere. Se interzice utilizarea dispozitivelor de măsurare a
vitezei din autovehicule care nu prezintă înscrisurile şi însemnele
distinctive, de către poliţişti care nu poartă uniforme, cu înscrisuri şi
însemne distinctive, conform alin. (l) şi care nu sunt amplasate în locuri
vizibile.
(5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi numai cu respectarea
prevederilor alin. (1) şi (4), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa
contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul,
menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară
confirmarea faptelor de către martori.
(6) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la
contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 14 mai 2019, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României,
republicată.
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