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în confonnitate cu prevederile art. 74 alin. (1) şi ale art. 75 alin. (1) din Constituţia
României, republicată, vă înaintăm alăturat, spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă
pentru completarea articolului 7 litera h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010.
în numele iniţiatorilor,
Deputat Denisa-Elena NEAGU

Deputat Alin-Gabriel APOSTOL
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EXPUNERE DE MOTIVE
LEGE
pentru completarea art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr.155/2010

Prezenta propunere legislativă vizează completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin adăugarea a două noi subpuncte la
articolul 7 litera h), respectiv 1. şi 2.
Poliţia locală s-a înfiinţat prin Legea poliţiei locale nr.155/2010, la art. 1, alin. (1) fiind
prevăzute şi principalele atribuţii ale acestei stmcturi; „Poliţia Locală se înfiinţează în scopul
exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei,
a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele
domenii:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege. ”
în conformitate cu dispoziţiile art.2, alin. (3) din legea poliţiei locale : „în exercitarea
atribuţiilor ce îi revin, poliţia locală cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale
ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvemamentale, precum şi cu
persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.”
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în conformitate cu dispoziţiile m-t7 - „în domeniul circulaţiei pe drumurile publice,
poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv
pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile
publice;
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate
privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă
asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială,
grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea
măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii,
procesiuni,

acţiuni

de

pichetare,

acţiuni

comerciale

promoţionale,

manifestări

cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi
care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de
circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de
competenţă;
f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor
pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia
primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a
făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune
măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa
maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de
oprire a conducătorilor acestor vehicule;
*
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către
pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
2

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale
referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement,
precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional
pentru persoanele cu handicap;
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea
deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare
sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. ”
Prin Decizia nr. 11/2017. ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul
Poporului şi, în consecinţă, a stabilit următoarele: „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.
39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul
poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al
unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi
condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute
de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.”'
Câtă vreme nu există o dispoziţie expresă în cuprinsul Legii nr. 155/2010 ori în alte
acte normative care să-i confere Poliţiei Locale competenţa în a sancţiona fapta constând în
necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul a identităţii persoanei căreia
i-a încredinţat vehiculul spre a fi condus, ipoteză diferită de cea prevăzută de art. 20 lit. g) din
Legea nr. 155/2010, rezultă că. în prezent. Politia locală nu are competenţă funcţională în
aplicarea sancţiunii contravenţionale mai sus menţionată.
însă, procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
' Decizia nr. 11/2017 a ÎCCJ, punctul 30.
littps://leire5.ro/ApD,‘T)ocument/ge3tenzrhe4q/clecizia-nr-l 1-2017-priviiid-examina.rea-.sesizaiii-f(jniiulate-de-avo
caud-Doporukii-cii-ni'ivire-la-inteipieiarea-si-aplicarea-dispozitiilor-arl-39-din-oi'donaiua-de-uruenta-a-guvernul
ui-nr-195-2002-nf i vjjid-
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1.391/2006. cu modificările şi completările ulterioare^, se aplică în mod corespunzător şi de
poliţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. hi şi k) din Legea poliţiei locale tir. 155/2010.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, învederăm că poliţiei locale îi sunt conferite prerogative prevăzute şi de
Ordonanţa nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale^
modificată şi completată de LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020^, conform art. 24^: ■
„(1). în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. m), dacă un vehicul
staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliţia locală_poate
dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului.”
Poliţiştii locali sunt prevăzuţi şi în dispoziţiile art. 18 din O.G nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor: „Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la
cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16
alin. (1) şi (!'). în caz de refiiz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator
poate apela la poliţi.şti. jandarmi sau poliţişti locali.”^
Or, în vederea îndeplinirii tuturor atribuţiilor mai sus menţionate, pentru ca scopul
în sine prevăzut de legiuitor să fie atins, apreciem că se impune completarea ai‘ticolului 7
litera h) din Legea nr.lSS/2010, cu două noi subpuncte, subpunctele 1. şi 2., conform
propunerii legislative.
Implementarea proiectului este motivată de necesitatea sistematizării, unificării şi
coordonării legislaţiei care reglementează contravenţiile şi sancţiunile pentru încălcarea'
normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis.
Obiectivele generale ale propunerii sunt: asigurarea unor reglementări îmbunătăţite,
clare şi coerente în sancţionarea participanţilor la traficul rutier care ignoră semnele de
circulaţie privind oprirea, staţionarea, parcarea sau accesul interzis.

^ HG 1.391 din 2006 http://legi.slatie.i ust.i o/PubI ic/Detali iPocunient/790.58
’ OG 21 din 2002 littp:iv'legi,slaiie iu.<;t iojT’Liblic.'DetaliiDocumeiit/33828
‘ Legea nr. 273/2020 httn://legislaţie.iust.ro/Public/DeialiiDocument/233688
’ OG 2 din 2001, art. 18 httD://lcgi.sIatic.iusl.ro/Public/DetaliiDocun]ent/2.9779
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Potrivit cadrului normativ în vigoare, Poliţia Română are competenţă generală în

domeniul circulaţiei pe drumurile publice, în timp ce atribuţiile poliţiei locale în acest
domeniu sunt limitativ prevăzute de lege şi au rol complementar realizării scopului pentru care

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost emisă, o pîirte dintre acestea fiind

de cooperare, respectiv de sprijinire a imităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române.

Mai mult, poliţiştii locali, cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi
cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, au turnat programe de formare iniţială

organizate în instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi deţin

certificate de absolvire eliberate, în condiţiile legii.

De asemenea, poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
vor implementa procesele-verbale de constatare a contravenţiilor în sistemul naţional de

Abateri(EVA)-S.I.N.E.P.C.V.I din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General

al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada Rutieră, la
care urmează să se conecteze, în vedere punerii în aplicare a prevederilor art.43 alin. 1 din
Legea ru. 155/2010.

Poliţiştii locali prestează serviciul de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, conform
Planului unic de ordine şi siguranţă publică, sub stricta îndrumare a poliţiei române, în

subordinea căreia a intrat odată cu declararea stării de urgenţă, şi care s-a păstrat pe tot

parcursul stării de alertă, prelungită în care ne regăsim şi în prezent.
Impactul bugetar ai propunerii
Propunerea legislativă nu vizează acest subiect.

în considerarea celor prezentate, a fost elaborată propunerea legislativă anexată, pe care

o supunem Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

in numele iniţiatorilor.

Dep. Denisa Neagu
Dep. Alin Apostol
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pentru completarea art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
1. Ardcol unic. -Articolul 7 litera h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
„Art. 7. în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele
atribuţii:
(...)

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind opiirea,
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis având dreptul de a dispune măsuri de
ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar şi după caz pentru:
1. necomunicarea de către proprietarul unui vehicul la solicitarea poliţiei locale, în
termenul prevăzut în lege, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul spre a
fi condus care a încălcat prevederile prezentului punct, sau
2. refuzul participanţilor la traficul rutier care a încălcat prevederile prezentului punct
de a înmâna poliţistului local documentul de Identitate, sau, după caz, permisul de
conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare al vehiculului condus,
precum şi alte documente prevăzute de această lege.
Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art, 75 şi ale
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Ludovic Orban

PREŞEDINTELE
SENATULUI
Anca Dana Dragu

