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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 20.03.2023 
Nr. 4c-3/130/2018 

  
 

 
 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 

 
COMISIA PENTRU CONSTITUȚIONALITATE  

DOMNULUI PREȘEDINTE RINGO DĂMUREANU 
 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Legii pentru modificarea 

art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 439 din 10 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 852 din 22 octombrie 2019, transmisă Comisiei pentru industrii și 

servicii, Comisiei pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru 

constituționalitate  cu adresa nr. P.L.x. 112/2018/2020 din 12/2018/2020. 

     

 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
             București, 20.03.2023 
             Nr. 4c-3/130/2018 

 
 

 

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

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

           
  
 În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru transporturi și 
infrastructură au fost sesizate pentru reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 439 din 10 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 852 din 22 octombrie 2019 cu Legea pentru modificarea art.109 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 112/2018/2020, înregistrată la comisie sub 
nr.4c-3/130 din 13 martie 2018. 
 Această lege, adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu respectarea 
prevederilor art.75 și art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată, a fost 
transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 04.06.2019. 
 În 14 iunie 2019, Preşedintele României a formulat obiecţia de 
neconstituţionalitate. 
 Curtea reţine că obiectul controlului de constituţionalitate, astfel cum a fost 
formulat, îl constituie Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Analizând criticile 
de neconstituţionalitate, Curtea constată că acestea vizează, în mod punctual, 
articolul unic [cu referire la art.109 alin.(3) şi (4)] din lege, precum şi eliminarea din 
corpul legii ale fostelor alineate (5) şi (12) ale art.109 cuprinse în articolul unic al 
legii în varianta sa redacţională anterioară Deciziei nr. 684 din 6 noiembrie 2018. 
 Curtea admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi constată că 
articolul unic [cu referire la alin. (3) şi (4) şi la eliminarea fostului alineat (12)] din 
Legea pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice este neconstituţional. 
 Examinând obiecţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că reexaminarea 
realizată conform art. 147 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „în cazurile de 
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neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, 
Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de 
acord cu decizia Curţii Constituţionale”, presupune deschiderea de drept a procedurii 
de reexaminare a legii de către Parlament pentru punerea de acord a prevederilor 
neconstituţionale cu decizia Curţii Constituţionale, în temeiul art. 147 alin. (2) din 
Constituţie. în cadrul acestei proceduri, Parlamentul poate modifica şi alte prevederi 
legale numai dacă acestea se găsesc într-o legătură indisolubilă cu dispoziţiile 
declarate ca fiind neconstituţionale, pentru a asigura caracterul unitar al 
reglementării, şi, în măsura în care se impune, va recorela celelalte dispoziţii ale legii 
ca operaţiune de tehnică legislativă, fără a putea aduce alte modificări de substanţă 
legii în cauză (Decizia nr. 33 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.146 din 15 februarie 2018, paragraful 187, şi Decizia nr.334 
din 10 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.455 din 31 
mai 2018, par.32]. 
 Curtea reţine, că, în urma reexaminării, textul criticat, faţă de forma sa iniţială 
cuprinde sintagma „mijloacelor tehnice certificate" şi că este o adăugare nepermisă 
în conţinutul acestuia, având în vedere că modificarea astfel operată nu vizează 
dispoziţii constatate ca fiind neconstituţionale, nu se află în legătură indisolubilă cu 
acestea şi nu este un text care trebuie recorelat ca urmare a modificărilor operate în 
vederea punerii de acord cu decizia Curţii Constituţionale. 
 De asemenea, Curtea reţine că articolul unic [cu referire la art.109 alin.(4)] 
din lege avea în forma sa iniţială următorul cuprins: „(4) Dispozitivele destinate 
măsurării vitezei se instalează exclusiv pe autovehicule care prezintă înscrisurile şi 
însemnele distinctive ale poliţiei rutiere şi care sunt poziţionate vizibil. 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.(1)". După 
reexaminare, acesta a dobândit următorul cuprins: „(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". Curtea constată că legiuitorul a operat în cadrul reexaminării o modificare 
asupra unui text care nu a fost constatat ca fiind neconstituţional, care nu era în 
legătură directă cu vreun astfel de text şi care nu trebuia recorelat ca urmare a Decizie 
nr.684 din 6 noiembrie 2018, coroborat cu faptul că textul introdus creează un dubiu 
cu privire la obiectul amplasării/ poziţionării, şi anume autovehiculul sau 
dispozitivul de măsurare a vitezei, astfel fiind depăşite limitele reexaminării 
prevăzute de art. 147 alin. (2) din Constituţie. 
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 În conformitate cu prevederile art. 147 alin. (4) din Constituţie, deciziile Curţii 
Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, de la data 
publicării lor în Monitorul Oficial al României. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 23.06.2020 a 
respins legea supusă reexaminării. 
 În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru industrii şi servicii au reexaminat legea în ședința din 13.03.2023. La ședința 
Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți deputații conform listei de 
prezență.  
 În urma dezbaterii și a reexaminării legii declarate neconstituționale, ca 
urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 439 din 10 iulie 2019, membrii comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Legii pentru modificarea art.109 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 
92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Șef birou, Cristina Neicu 


