
 

 
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                 București, 26.10.2022 
  publică și siguranță națională                                                        PL-x nr. 539/2022   
       Nr. 4c-15/330/26.09.2022 

 
Către, 
 

  Comisia juridică, de disciplină și imunități  
   Doamnei Președinte, Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

  Domnului Președinte, Sándor BENDE 
 
  Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
  Domnului Preşedinte, Cătălin DRULĂ 
 
   
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, trimis spre dezbatere şi examinare în fond Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură cu adresa nr. PL-x. 539/2022 din 11 octombrie 2022. 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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asupra Proiectului de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

RAPORT PRELIMINAR 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au 
fost sesizate spre dezbatere în fond, cu Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, trimis cu adresa 
nr. PL-x 539 din 26.10.2022 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională sub nr. 4c-15/330 din 26.09.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea şi în sarcina poliţiei locale, a 
atribuţiei de a putea solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul, datele de 
identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile 
publice, iar în cazul nerespectării transmiterii informaţiilor solicitate să poată constata 
contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de lege în şedinţa din 
data de 19.09.2022. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a avut în vedere: 

− avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 626 din 
02.06.2022); 

− avizul nefavorabil al Consiliul Economic şi Social (nr. 2960 din 17.05.2022); 
− Punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 12.404 din 

14.06.2022); 
− Punctul de vedere favorabil al Guvernului;  
− avizul nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (4c-6/595/05.10.2022); 



Conform dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au examinat, în şedinţa din 26.10.2022, şi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare a Proiectul de lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu amendamente admise, prevăzute în Anexa la prezentul raport preliminar. 

Anexa este parte integrantă a raportului preliminar. 
La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, deputaţii şi-au 

înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 
În conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri au participat domnii Adrian 
Voican, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne şi Alexandru Popa, specialist în cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române, Ministerul Afacerilor Interne. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul acesteia, Propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
          PREŞEDINTE                                                                                               SECRETAR 
Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                                               Viorel SALAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Mircea STAN 



PL-x nr. 539/2022 
ANEXĂ – AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Textul Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse/ autorul Motivația 

1.  LEGE pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice 

Nemodificat  

2.  Articol unic. - Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile 
publice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.670 din 3 august 2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Nemodificat 
 

 

3. Art. 39. alin (1) 
(1) La solicitarea poliţiei rutiere, 
proprietarul sau deţinătorul 
mandatat al unui vehicul este 
obligat să comunice acesteia, în 
termenul indicat în cuprinsul 
solicitării, datele de identificare ale 
persoanei căreia i-a încredinţat 
vehiculul pentru a-l conduce pe 
drumurile publice.” 
 

1. La articolul 39, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins:  
”Art. 39.- (1) La solicitarea poliţiei 
rutiere sau a poliției locale, 
proprietarul sau deţinătorul 
mandatat al unui vehicul este 
obligat să comunice acesteia, în 
termenul indicat în cuprinsul 
solicitării, datele de identificare 
ale persoanei căreia i-a încredinţat 
vehiculul pentru a-l conduce pe 
drumurile publice. Poliția locală 
poate solicita aceste date de 
identificare numai în legătură cu 

Nemodificat 
 

 



exercitarea competențelor în 
domeniul circulației pe drumurile 
publice.” 

4. Art. 102 alin (1) punctul 14 
14. nerespectarea de către 
proprietarul sau deţinătorul 
mandatat al unui vehicul a 
obligaţiei de a comunica, în 
termenul indicat în cuprinsul 
solicitării poliţiei rutiere, datele de 
identificare ale persoanei căreia i-a 
încredinţat vehiculul pentru a-l 
conduce pe drumurile publice, 
prevăzută la art. 39. 
 

2. La articolul 102 alineatul (1), 
punctul 14 va avea următorul 
cuprins: 
”14. nerespectarea de către 
proprietarul sau deţinătorul 
mandatat al unui vehicul a 
obligaţiei de a comunica, în 
termenul indicat în cuprinsul 
solicitării poliţiei rutiere sau a 
poliţiei locale, datele de 
identificare ale persoanei căreia i-a 
încredinţat vehiculul pentru a-l 
conduce pe drumurile publice, 
prevăzută la art. 39.” 

Nemodificat 
 

 

5. Art. 105 punctul 10 
10. nerespectarea obligaţiei de a 
comunica, în termenul indicat în 
cuprinsul solicitării poliţiei rutiere, 
datele de identificare ale persoanei 
căreia i-a încredinţat vehiculul 
pentru a-l conduce pe drumurile 
publice, prevăzută la art. 39; 
 

 3. La articolul 105 punctul 10 va 
avea următorul cuprins: 
 
”10. nerespectarea obligaţiei de a 
comunica, în termenul indicat în 
cuprinsul solicitării poliţiei rutiere 
sau poliției locale , datele de 
identificare ale persoanei căreia i-a 
încredinţat vehiculul pentru a-l 
conduce pe drumurile publice, 
prevăzută la art. 39; ” 
 
Autori: Comisia pentru 
Transporturi și Infrastructură 

Conform punctului de 
vedere al Guvernului 
comunicat în cadrul 
ședinței comisiei, 
obligația de a 
comunica poliției 
rutiere datele de 
identificare ale 
persoanei căreia i-a 
încredințat vehiculul 
pentru a-l conduce pe 
drumurile publice, 
prevăzut la art. 39 
alin. (1) din 



 Ordonanța de urgență 
a Guvernului 
195/2002 trebuie să 
incumbe  și persoanei 
juridice, nerespectarea 
acesteia constituind o 
contravenție distincă, 
conform art. 105 pct. 
10 din același act 
normativ. 

6. Art. 109 alin (1) 
(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. 
 
 

3. La articolul 109, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 
”Art. 109 (1) Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac direct de către 
poliţistul rutier sau de către 
polițistul local, iar în punctele de 
trecere a frontierei de stat a 
României, de către poliţiştii de 
frontieră. Constatarea 
contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor de către polițistul 
local se fac cu respectarea 
dispozițiilor Legii poliției locale 
nr. 155/2010, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare.” 

Nemodificat 
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