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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 Propunerii legislative 

pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgență nr.195 din 12 

decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

534/2017 din 04 decembrie 2017. 

 În raport de obiectul şi conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, şi 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor 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 Propunerii legislative pentru completarea articolului 102 din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe 
drumurile publice 

 
 

           În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi 
servicii, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea 
legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgență nr.195 din 
12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmisă cu adresa nr. 
P.L.x. 534/2017 din 04 decembrie 2017, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/590/2017 
din 05 decembrie 2017. 
          Consiliul Legislativ, cu avizul nr.602/25.07.2017, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
          Guvernul, prin adresele nr.1284/DPSG/24.08.2017, respectiv 
nr.2615/12.04.2021, susţine adoptarea iniţiative legislative, sub rezerva însuşirii 
propunerilor de la pct.II. 
          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge propunerea legislativă 
în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 
          Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în şedinţa din 
12 decembrie 2017, a hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
          Comisia pentru administraţie publica și amenajarea teritoriului, în şedinţa din 
12 decembrie 2017, a hotărât avizarea favorabila a propunerii legislative,. 
          Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
în ședința din 14 decembrie 2017, a hotărât avizarea negativă a propunerii 
legislative.   
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          Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.102 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul stabilirii drept 
contravenţie, sancţionată cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu 
aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce 
pentru o perioadă de 90 de zile, săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, 
tractor agricol sau forestier ori tramvai, a faptei constând în neoprirea la dispoziţia 
poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 
          Membrii Comisiei pentru industrii și servicii a examinat propunerea 
legislativă în ședința din 13.03.2023. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, 
membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

La ședința Comisiei pentru industrii şi servicii au participat în calitate de 
invitați domnul Petcu Adrian, subsecretar de stat și domnul Alexandru Popa, comisar 
din partea Ministerului Afacerilor Interne. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii 
legislative pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgență nr.195 din 
12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu amendamente respinse 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar II. 
 În raport cu obiectul şi conținutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 În conformitate cu prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, 
şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 



Anexa 
 
 

AMENDAMENTE     RESPINSE 
 

 
Nr. 
Crt. 

Tex OUG 195/2002 
Text respins de Senat 
(forma inițiatorului) 

Amendamente respinse/autor 
Motivarea 

susținerii/Motivarea 
respingerii 

Camera 
Decizională 

1.  Lege 
pentru completarea articolului 
102 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.195 din 12 decembrie 2002 

privind circulaţia pe drumurile 
publice 

Lege 
pentru modificarea și 

completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

Motivarea susținerii: 
Tehnică legislativă 
Motivarea 
respingerii: 
A fost respins 
proiectul de lege. 

Camera 
Deputaților 

2.   Articol unic. – Ordonanța de 
urgență 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 și se completează după 
cum urmează: 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

Motivarea susținerii: 
Tehnică legislativă 
Motivarea 
respingerii: 
A fost respins 
proiectul de lege. 

Camera 
Deputaților 

3.  
 
 
 
Art. 100 – (3) Constituie 
contravenţie şi se sancţionează 
cu amenda prevăzută în clasa a 
II-a de sancţiuni şi cu aplicarea 
sancţiunii contravenţionale 
complementare a suspendării 

 1. La articolul 100, partea 
introductivă a alineatului (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amenda prevăzută 
în clasa a II-a de sancţiuni şi cu 
aplicarea sancţiunii 
contravenţionale complementare a 
suspendării exercitării dreptului de 

Motivarea susținerii: 
Tehnică legislativă 
Motivarea 
respingerii: 
A fost respins 
proiectul de lege. 
 
 
 
 

Camera 
Deputaților 
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exercitării dreptului de a conduce 
pentru o perioadă de 30 de zile 
săvârşirea de către conducătorul 
de autovehicul, tractor agricol 
sau forestier ori tramvai a 
următoarelor fapte: 
 
 
f) nerespectarea semnalelor, 
indicaţiilor şi dispoziţiilor 
poliţistului rutier aflat în 
exercitarea atribuţiilor de 
serviciu; 

a conduce pentru o perioadă de 60 
de zile săvârșirea de către 
conducătorul de autovehicul, 
tractor agricol sau forestier ori 
tramvai a următoarelor fapte:” 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 
 
2. La articolul 100 alineatul (3), 
litera f) se abrogă. 
Autor:Bende Sandor – U.D.M.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii: 
............................ 
Motivarea 
respingerii: 
A fost respins 
proiectul de lege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Camera 
Deputaților 

4. Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amenda 
prevăzută în clasa a III-a de 
sancţiuni şi cu aplicarea 
sancţiunii contravenţionale 
complementare a suspendării 
dreptului de a conduce pentru o 
perioadă de 60 de zile săvârşirea 
de către conducătorul de 
autovehicul, tractor agricol sau 
forestier ori tramvai a 
următoarelor fapte: 
g) nerespectarea regulilor privind 
depăşirea; 

 3. La articolul 101 alineatul (3), 
litera g) se abrogă; 
Autor: Viorel Băltărețu – USR 
 
 
 

Motivarea susținerii: 
Amendamentul vizează 
creșterea nivelului de 
sancționare pentru nerespectarea 
regulilor privind depășirea, 
eliminând fapta de la prevederile 
articolului 101, alin. (3) prin care 
se prevedea sancționarea cu 
amenda prevăzută în clasa a III-
a de sancțiuni și cu aplicarea 
sancțiunii contravenționale 
complementare a suspendării 
dreptului de a conduce pentru o 
perioada de 60 de zile săvârșirea 
de către conducătorul de 
autovehicul, tractor agricol sau 
forestier ori tramvai, și aduăgând 
fapta la articolul 102, alineatul 3, 
în sensul sancționării 
nerespectării regulilor privind 
depășirea cu amenda prevăzută 
în clasa a IV-a de sancțiuni și cu 
aplicarea sancțiunii 
complementare a suspendării 
exercitării dreptului de a 
conduce pentru o perioada de 90 
de zile săvârșirea de către 
conducătorul de autovehicul, 
tractor agricol sau forestier ori 
tramvai 
Motivarea respingerii: 
A fost respins proiectul de lege. 

Camera 
Deputaților 
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5.  Articol unic: 
După litera c) a alineatului (3) 
al Art. 102 se introduce o nouă 
literă, lit. c1) cu următorul 
cuprins: 
”c1) neoprirea la dispoziția 
polițistului rutier aflat în 
exercitarea atribuțiilor de 
serviciu” 

4. La articolul 102, alineatul (3) 
după litera c) se introduce o nouă 
literă, litera. c1) cu următorul 
cuprins: 
 
”c1) nerespectarea semnalelor, 
indicațiilor și dispozițiilor 
polițiștului rutier aflat în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu.”  
Autor:Bende Sandor – U.D.M.R. 

Motivarea susținerii: 
Tehnică legislativă 
Motivarea 
respingerii: 
A fost respins 
proiectul de lege. 

Camera 
Deputaților 

6. Art. 102 - Constituie 
contravenţie şi se sancţionează 
cu amenda prevăzută în clasa a 
IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea 
sancţiunii complementare a 
suspendării exercitării dreptului 
de a conduce pentru o perioadă 
de 90 de zile săvârşirea de către 
conducătorul de autovehicul, 
tractor agricol sau forestier ori 
tramvai următoarelor fapte: 

 5. La articolul 102, alineatul (3) 
după litera h) se introduce o nouă 
literă, litera i) cu următorul 
cuprins: 
„i) nerespectarea regulilor privind 
depășirea;” 
Autor: Viorel Băltărețu – USR 

Motivarea susținerii: 
Amendamentul vizează 
creșterea nivelului de 
sancționare pentru nerespectarea 
regulilor privind depășirea, 
eliminând fapta de la prevederile 
articolului 101, alin. (3) prin care 
se prevedea sancționarea cu 
amenda prevăzută în clasa a III-
a de sancțiuni și cu aplicarea 
sancțiunii contravenționale 
complementare a suspendării 
dreptului de a conduce pentru o 
perioada de 60 de zile săvârșirea 
de către conducătorul de 
autovehicul, tractor agricol sau 
forestier ori tramvai, și aduăgând 
fapta la articolul 102, alineatul 3, 
în sensul sancționării 
nerespectării regulilor privind 
depășirea cu amenda prevăzută 
în clasa a IV-a de sancțiuni și cu 
aplicarea sancțiunii 
complementare a suspendării 
exercitării dreptului de a 
conduce pentru o perioada de 90 
de zile săvârșirea de către 
conducătorul de autovehicul, 
tractor agricol sau forestier ori 
tramvai 
Motivarea respingerii: 
A fost respins proiectul de lege. 

Camera 
Deputaților 

7.  
 
Art. 1091 - În cazul 
contravenţiilor prevăzute la art. 

 6. Articolul 1091 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 1091 - În cazul contravenţiilor 
prevăzute la art. 102 alin. (1) pct. 

Motivarea susținerii: 
Eliminarea posibilității pentru 
contravenient de a achita , în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data înmânării sau comunicării 
procesului-verbal, jumătate din 

Camera 
Deputaților 
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102 alin. (1) pct. 14 şi la art. 105 
pct. 10 nu sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

14, la art. 102 alin. (3), lit. e), la 
art. 102 alin. (4), lit. a) și la art. 
105 pct. 10  nu sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
Autor: Viorel Băltărețu – USR 

minimul amenzii prevăzute de 
actul normativ, în cazul 
sancțiunilor contravenționale 
aferente depășirii vitezei 
maxime admise pe sectorul de 
drum respectiv pentru categoria 
din care face parte autovehiculul 
condus. 
Motivarea respingerii: 
A fost respins proiectul de lege. 

 

 


