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COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 

 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE LAURENȚIU-DAN LEOREANU 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar II asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 159 din 28 
aprilie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile 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 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T     P R E L I M I N A R   II 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond, 
în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,  
transmis cu adresa nr. P.L.x. 159 din 28 aprilie 2020, înregistrat la comisie sub 
nr.4c-3/123 din 28 aprilie 2020. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.103/10.02.2020, avizează negativ 
proiectul de ordonanță de urgență. 
 Senatul, prin adresa nr. 1803/NS/24.03.2021, susține proiectul de lege în 
forma adoptată de Guvern. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, 
republicată. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul extinderii definiţiei 
bicicletei, al reglementării bicicletei echipate cu motor electric şi al asimilării 
acesteia în categoria bicicletelor cu motor. De asemenea, se defineşte trotineta 
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electrică, se modifică definiţia mopedului, astfel încât aceasta să facă trimitere la 
Regulamentul (UE) nr.168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 
ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu 
două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, inclusiv în ceea ce priveşte categoria 
cvadriciclurilor uşoare asimilate mopedelor. Bicicletele şi trotinetele electrice vor 
fi conduse pe pista pentru biciclete şi, în lipsa acestei piste, circulaţia trotinetelor 
electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă 
pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h, se reglementează în mod clar 
categoriile de vehicule care pot circula pe drumurile publice, interdicţia expresă cu 
privire la circulaţia altor vehicule şi sancţiunea corelativă nerespectării acesteia. Se 
stabilesc norme de conduită pentru conducătorul de trotinetă electrică şi sancţiunile 
corelative pentru nerespectarea acestora, se asimilează pietonilor şi conducătorii de 
vehicule a căror viteză maximă, prin construcţie, nu depăşeşte 6 km/h şi sunt 
echipate cu un motor electric. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de Lege 
în ședința din 28.03.2023 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice în forma adoptată de Senat cu 
amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile 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 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

Nr. 
Crt. 

OUG 195/2002 Amendamente propuse/autor Motivarea Camera 
Decizională 

1.   
 
Art. 35 - (2) Participanţii la 
trafic sunt obligaţi ca, la 
cererea poliţistului rutier, să 
înmâneze acestuia documentul 
de identitate sau, după caz, 
permisul de conducere, 
documentul de înmatriculare 
ori de înregistrare a vehiculului 
condus, documentele 
referitoare la bunurile 
transportate, precum şi alte 
documente prevăzute de lege. 

La articolul 35 alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 35 - (2) Participanţii la trafic sunt 
obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, 
să înmâneze acestuia documentul de 
identitate sau, după caz, permisul de 
conducere, documentul de înmatriculare 
ori de înregistrare a vehiculului condus, 
polița de asigurare RCA în format 
fizic sau în format electronic, 
documentele referitoare la bunurile 
transportate, precum şi alte documente 
prevăzute de lege. 
Autor: Mihai Cătălin Botez - USR 

Motivarea susținerii 
Art. 5 alin. (4) din Legea 132/2017 prevede că asigurarea RCA produce efecte în 
baza prevederilor efecte în baza prevederilor acestei legi, a reglementărilor emise 
de ASF în aplicarea acesteia, precum și a încheierii contractelor RCA între 
asigurat și asigurătorul RCA, emis inclisiv prin mijloace electronice, conform 
reglementărilor ASF, potrivit art. 10 din Norma nr. 20/2017 emisă de AF, 
contractile RCA se emit în system electronic. Polița de asigurare reprezintă 
dovada încheierii acestui contract, astfel încât este evident că polița se poate emite 
în formă electronica.  
Însă, din dispozițiile art. 35 alin. (2) al OUG 195/2002, nu rezultă clar că 
participanții la traffic pot prezenta polițistului rutier poliță de asigurare RCA 
inclusive în format electronic, nu puține fiind cazurile în care conducătorii auto au 
fost sancționați contravențional pentru că nu dețineau polița de asigurare RCA în 
original. 
Având în vedere cele precizate anterior, apreciez că este imperativă completarea 
acestei norme prin clarificarea obligației participanților la traffic de a prezenta 
polița în format fizic sau în format electronic, în funție de modalitatea în care 
aceasta a fost emisă. 
 
Motivarea respingerii 
S-a respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

 


