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COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

DOMNULUI PREŞEDINTE NICUŞOR HALICI 

 
 

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 Curţii 

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

Partea I, nr.852 din 22 octombrie 2019, şi transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr. PLx 112/2018/2020. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Găvrilă GHILEA 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 10 noiembrie 2020 
Nr. 4c-4/35/2018 
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 

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

 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi 

servicii au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu  Reexaminarea Legii pentru 

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

circulaţia pe drumurile publice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.439 din 10 

iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 22 octombrie 

2019. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

În data de 14 mai 2019 Camera Deputaţilor a adoptat legea şi a trimis-o spre 

promulgare. 

În data de 14 iunie Preşedintele României a formulat sesizarea de 

neconstituţionalitate, Curtea Constituţională admiţând obiecţia acestuia şi stabilind prin 

Decizia nr. 439/2019 faptul că legea este neconstituţională. 

Senatul a respins legea în şedinţa din 23 iunie 2020. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a reexaminat legea în şedinţa online din 10 

noiembrie 2020. 

Bucureşti, 10 noiembrie 2020 
Nr. 4c-4/35/2018 



  

Legea are ca obiect de reglementare modificarea art.109 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în sensul instituirii unor dispoziţii referitoare la 

obligativitatea purtării uniformei de către poliţiştii rutieri şi de frontieră, constatarea 

contravenţiilor numai cu mijloace tehnice certificate, instalarea dispozitivelor destinate 

măsurării vitezei numai pe autovehicule ce poartă însemne distinctive, precum şi 

sancţionarea cu nulitate absolută a procesului verbal de constatare a contavenţiei care nu 

respectă forma şi conţinutul stabilite prin regulament. 

La şedinţă au participat deputaţii conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea legii.  

 În raport de obiectul şi conţinutul său, legea  face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

 
Găvrilă GHILEA 

 
Vasile Achiţei 


