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A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, trimis cu adresa nr. PL.X 856 din 13 noiembrie 2006 şi 
înregistrat sub nr. 32/724 din 16.11. 2006. 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 
proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 22 noiembrie 2006. 
 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ şi al Consiliului Economic şi Social. 
 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât avizarea favorabilă cu 
următoarele amendamente:  

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006: 
1. La Art. I , pct. 1  se abrogă.  
 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002: 
2. Alineatul (1) al  articolului  79 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 79. - (1) Conducătorul de vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a 
rezultat numai pagube materiale este obligat să-l scoată imediat în afara părţii carosabile ori, dacă 
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nu este posibil, să-l deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-l 
corespunzător.” 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006: 
3. La Art. I, pct. 18 se modifică  şi va avea următorul cuprins:  
„18. Alineatul 2 al articolului 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) poliţia rutieră întocmeşte documentele de constatare numai la 
cererea a cel puţin uneia dintre persoanele implicate în accidentul de circulaţie. În aceste condiţii 
persoanele implicate în accident sunt obligate să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de 
poliţie.” 
4. La Art. I, pct. 19 se abrogă.  
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002: 
5. Alineatul (1) al articolului 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 76. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală care 
circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz 
de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.” 
6. Articolul 80 se abrogă.  
7. Alineatul (2) al articolului 93 va avea următorul cuprins:  
„(2) Neînregistrarea vehiculelor introduse în reparaţii ce prezintă urme de avarii la elementele 
exterioare ale caroseriei sau, după caz, necomunicarea de către persoanele fizice sau juridice 
prevăzute la art. 801 a datelor solicitate de poliţia rutieră se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 
ani sau cu amendă.” 
8. La articolul 100, alineatul (3), litera g) se abrogă.  
9. La articolul 102, alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) cu 
următorul cuprins:  
„f) părăsirea locului accidentului din care au rezultat doar pagube materiale în condiţiile 
nerespectării obligaţiei de a se prezenta la cea mai apropiată unitate de poliţie.” 
( Autor: Comisia pentru apărare.) 
 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 
 

Vicepreşedinte,  
 

Marcu Tudor  
 


