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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

   
Comisia pentru    Comisia juridică,    Comisia pentru         Comisia pentru apărare, 
        industrii           de disciplină            transporturi                    ordine publică    
       și servicii     și imunități   și infrastructură           și siguranță națională                                       
 
 Nr.4c-3/491/2018    Nr.4c-13/954/2018      Nr.4c-4/163/2018               Nr.4c-15/716/2018 
 

                                                                                          
        Bucureşti, 16 iunie 2020 

  
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice,  cu care Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi , Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, transmisă cu adresa 

Pl-x 611 din 22 octombrie 2018. 

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

categoria legilor ordinare.  

 

  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,                                     
 

 Iulian Iancu              Nicușor Halici               Găvrilă Ghilea                 Ion Mocioalcă                                  
 
 

 

  

tudor.monica
Original
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Comisia pentru    Comisia juridică,    Comisia pentru         Comisia pentru apărare, 
        industrii           de disciplină            transporturi                    ordine publică    
       și servicii     și imunități   și infrastructură           și siguranță națională                                                
 
  Nr.4c-3/491/2018    Nr.4c-13/954/2018      Nr.4c-4/163/2018             Nr.4c-15/716/2018 
 

 
            Bucureşti, 16 iunie 2020 

 
                  

      Pl-x 611/2018 
 

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în 
fond, pentru dezbatere şi avizare cu  propunerii legislative pentru modificarea art.118 
alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
transmisă  cu adresa nr. Pl.x 611/2018 din 22 octombrie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 octombrie 
2018. 

Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, prin avizul cu nr. 778/03.08.2018. 

Guvernul a transmis un punct de vedere negativ cu nr. 170/DPSG/06.02.2020. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
acordat un aviz nefavorabil prin avizul nr. 4c-5/541.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în sensul că suspendarea 
executării amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale, ar urma să producă efecte de la 
data înregistrării plângerii împotriva procesului-verbal, până la împlinirea unui termen de 
15 zile de la data la care serviciul poliţiei rutiere comunică contravenientului obligaţia de 
a preda permisul de conducere ca urmare a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti 
prin care instanţa a respins cererea. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisiile au dezbătut actul normativ în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea 
legislativă  după cum urmează: Comisia pentru industrii și servicii în ședința din data de 
6 octombrie 2018 , Comisia juridică, de disciplină și imunități în ședința din data de 19 
martie 2019,  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională în ședința din 
data de 7 noiembrie 2018 iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în 
şedinţa din 16 iunie 2020. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, au fost prezenți 17 deputați 
din totalul de 20 membri ai comisiei, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități ,Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională şi 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi deputaţii conform 
listelor de prezenţă. 

 
Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 
au participat, în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi,respingerea propunerii legislative pentru modificarea art.118 
alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
din următoarele considerente:  

- soluţia normativă propusă este contrară regulilor de procedură civilă privind 
efectele hotărârilor judecătoreşti, putând fi apreciată ca neconstituţională în 
raport de prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţia României, republicată; 
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- potrivit art. 120 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, procesul verbal împotriva căruia nu a fost depusă plângere 
contravenţională în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, 
precum şi, după caz, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat 
plângerea constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate; 

- soluţia normativă propusă la art. 118 alin. (41) este în contradicţie cu 
prevederile Codului de procedură civilă referitoare la comunicarea 
hotărârilor judecătoreşti. 
 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE,                                
 

 Iulian Iancu               Nicușor Halici              Gavrilă Ghilea                 Ion Mocioalcă                                        
 

 

 

 

 

 

SECRETAR,             SECRETAR,                  SECRETAR,                SECRETAR,     
   
Adnagi Slavoliub    Aida Cristina Căruceru      Vasile Achiţei              Dumitru Lupescu 
 
 
 
 
 
 
 
 


