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 Către, 

 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Domnului președinte Sándor BENDE 

 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

Domnului președinte Cătălin DRULĂ 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.102 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 

pentru industrii şi servicii și Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, transmisă cu adresa nr. 

Plx. 534 din 4 decembrie 2017. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

                           București, 12 aprilie 2022                                 

                           Pl-x 534/2017 

   

            
 RAPORT PRELIMINAR 

 asupra 

Propunerii legislative pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 

din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru 

industrii şi servicii și Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere, în 

fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, trimisă Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități cu adresa nr. Pl-x 534/2017 din 4 decembrie 2017, înregistrată cu nr. 4c-

11/1200 din 5 decembrie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în ședința din data 

de 27 noiembrie 2017. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit 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. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil (nr.602/25.07.2017) inițiativa legislativă, cu 

observații și propuneri.  

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil 

propunerea legislativă, (nr. 4c-12/1192/2017). 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, (nr. 4c-6/459/2017). 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat 

favorabil propunerea legislativă, (nr. 4c-5/590/2017). 

Guvernul susține adoptarea proiectului de lege, cu propuneri și observații 

(nr.1284/24.08.2017, nr.83/DPSG/29.01.2020 și nr.2615/12.04.2021). 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1


2 

 

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 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, a faptei constând în neoprirea la dispoziţia 

poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat propunerea 

legislativă, expunerea de motive şi documentele ce o însoţesc, în şedinţa din 4 iunie 2018. La 

dezbateri, membrii comisiei au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

comisiilor sesizate în fond, raportul preliminar de adoptare a propunerii legislative pentru 

completarea art. 102 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu amendamentele admise, aşa cum sunt redate în Anexa ce face parte 

integrantă din prezentul raport. 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă și în ședința din ziua de 12 aprilie 2022. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform 

listei de prezentă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită comisiilor sesizate în fond, un raport preliminar II de 

adoptare a Propunerii legislative pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu un amendamente 

admise prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare.                                  

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ László-Zsolt LADÁNYI 

 

 

Consilier parlamentar,  

Andreea Sârbu 
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Anexa 

    Plx 534/2017 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 102 

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

 

Nr. 

Crt. 

Tex OUG 195/2002 Forma initiatorului 
Text Senat Amendamente admise Observații 

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 

Tehnică 

legislativă 

2.     

        

…………….. 

Articol unic - Ordonanţa de urgenţă 

nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată,în 

Monitorul Oficial al Românei, Partea I, 

nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică si se 

completează, după cum urmează:  

Tehnică 

legislativă 

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 

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 

 

  

 

 

 

 

 

……………. 

 

1. La articolul 100, partea dispozitivă 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 a conduce 

pentru o perioadă de 60 de zile săvârşirea de 

către conducătorul de autovehicul, tractor 

agricol sau forestier ori tramvai a 

următoarelor fapte 

 

Autor amendament: Comisia juridica, de 

disciplină și imunități 

Tehnică 

legislativă 
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4.  Art. 100 – (3) 

f) nerespectarea semnalelor, 

indicaţiilor şi dispoziţiilor 

poliţistului rutier aflat în 

exercitarea atribuţiilor de 

serviciu; 

 

  

 

……………. 

2. La articolul 100 alineatul (3) litera f) se 

abrogă. 

 

Autor: Bende Sandor – U.D.M.R. 

 

 

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” 

 3. La articolul 102, după litera c) a 

alineatului (3) se introduce o nouă literă, 

lit. 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. 

Tehnică 

legislativă 

 

 


