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Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
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Comisiei pentru transporturi şi infrastructură pentru dezbatere şi avizare în fond, cu 

adresa nr. PL.x 647 din 20 octombrie 2020. 
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre 

dezbatere pe fond, cu  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. 

PLx 647  din 20 octombrie 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din 

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

republicat. 

Senatul a adoptat  actul normativ, în şedinţa din 14 octombrie 2020, cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României.  

Consiliul Legislativ a avizat negativ actul normativ  prin avizul nr. 

980/23.09.2020. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil actul normativ prin avizul nr. 

9078 din 24.09.2020. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil actul normativ, prin avizul nr. 4c-6/593 din 28 octombrie 2020. 
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Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil actul normativ prin avizul 

nr. 4c-10/391 din 20 octombrie 2020. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr. 1420/15.03.2021, nu susţine adoptarea 

proiectului de lege. 

Potrivit prevederilor art.62 şi ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 28 septembrie 2021. 

La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de prezenţă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002. Potrivit expunerii de motive, prin proiect se 

preconizează ca, la revenirea în tara a vehiculelor înmatriculate în România aflate în afara 

ţării la momentul expirării termenului de valabilitate a inspectiei tehnice periodice, 

interdicţia de a circula pe drumurile publice şi aplicarea măsurilor sancţionatorii 

corespunzătoare să opereze după 24 de ore de la intrarea prin punctul de control al 

trecerii frontierei. Totodată, se are în vedere acordarea posibilităţii cetăţenilor români cu 

domiciliul sau reşedinţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului 

Economic European, de a efectua examinarea medicală în vederea eliberării unui nou 

permis de conducere, la o unitate medicală autorizată din statul de domiciliu sau de 

reşedinţă. 

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

majoritate de voturi, respingerea actului normativ, din următoarele considerente: 

- În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1)şi (2) din Directiva 2014/45/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecţia tehnică 

periodică a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi de abrogare a Directivei 

2009/40/CE: 

(1) Fiecare stat membru se asigură că vehiculele înmatriculate pe teritoriul său 

sunt inspectate periodic, conform prezentei directive, în centre de inspecţie autorizate de 

statul membru de înmatriculare a vehiculelor respective. 

(2) Inspecţiile tehnice se efectuează de către statul membru în care este 

înmatriculat vehiculul, de către un organism public abilitat de acel stat membru în acest 



  

sens sau de către organisme sau instituţii desemnate şi supravegheate de către statul 

membru respectiv, inclusiv organisme private autorizate. 

-  România ca stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia de a respecta 

întocmai prevederile legislaţiei europene, deci inclusiv obligaţia de a se asigura că 

autovehiculele înmatriculate în România circulă pe teritoriul Uniunii Europene în stare 

tehnică corespunzătoare.  Un vehicul înmatriculat în România, care nu se mai află în 

perioada de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice efectuate în România, nu va putea 

circula în condiţii de legalitate pe teritoriul niciunui stat membru al Uniunii Europene; 

- soluţia normativă prin intermediul căreia se instituie un mecanism distinct care 

să permită eliberarea de către autorităţile române a unui permis de conducere cu o nouă 

valabilitate administrativă cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în state 

membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi în 

Confederaţia Elveţiană, creează premisele unei posibile încălcări a acquis-ului european 

în domeniul permiselor de conducere. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
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Ciprian Constantin Şerban 
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