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Bucureşti, 5 mai 2021 
Nr.209,221,223,224;

Doamnă Preşedinte,

Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi 
adoptam, potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, următoarele propuneri 
legislative:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind 
SCJbp/Imcompletările

- iniţiatori: doamnii deputaţi Şerban Ciprian-Constantin, Toma Ilie, Toma Vasilică, Mircea 
Florin, Albotă Emil-Florin. Muşoiu Ştefan, Lungoci Dumitru-Lucian, Folescu Comel-Vasile, Mina 
Marian, Grupul parlamentar P.S.D., domnul deputat Amet VaroK Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale, domnul deputat Tobă Francisc, neafiliat, domnii deputaţi Puşcaşu Lucian-Florin Stoica 
Cipnan-Titi, Grupul parlamentar A.U.R., domnii deputaţi Lazăr Teodor, Ichim Cristian-Paul, Lorincz 
Ştefan-Iulian, Grupul parlamentar al Alianţei U.S.R. PLUS;

-prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 109 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare (BPI221/2021)

iniţiatori: domnii deputaţi Şerban Ciprian-Constantin, Toma Vasilică, Folescu Cornel-Vasile, 
Albota Emil-Florin. Muşoiu Ştefan, Lungoci Dumitru-Lucian, Folescu Comel-Vasile, Mina Marian, 
Grupul parlamentar P.S.D., domnii deputaţi Andrei Alexandru-Ioan, Şişcu George, Roman Florin- 
Claudiu, Şişcu George, Stoica Ştefan-Bucur, Cruşoveanu Marian, Grupul parlamentar P.N.L, domnul 
deputat Amet Varol, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul deputat Benedek 
Zacharie, Grupul parlamentar U.D.M.R., domnul deputat Tobă Francisc, neafiliat, domnii deputaţi 
Puşcaşu Lucian-Florin, Stoica Ciprian-Titi, Gmpul parlamentar A.U.R., domnul deputat Lazăr 
Teodor, Grupul parlamentar al Alianţei U.S.R. PLUS;

-prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
nr.57/2019 privind Codul administrativUrgenţă a Guvernului 

(BPI223/2021)
- iniţiatori: doamnele deputat Mitrea Durfiitrină, Şerban Gianina, Enachi Raisa, domnii 

deputaţi Dămureanu Ringo, Simion George-Nicolae, Muncaciu Sorin-Titus, Balabaşciuc Călin- 
Constantin, Andruşceac Antonio, Rusu Daniel-Gheorghe, Coleşa Ilie-Alin, Puşcaşu Lucian-Florin, 
Focşa Dumitru-Viorel, Badiu Georgel, Feodorov Lucian, Ivănuţă Cristian-Daniel, Aelenei Dănuţ, 
Suciu Sebastian-Ilie, Albişteanu Mihail, Axinia Adrian-George, Pop Darius, Roman Nicolae, Nagy 
Vasile, Stoica Ciprian-Titi, doamna senator Aelenei Evdochia, domnii senatori Cătanâ Gheorghe 
Adrian, Cioromelea Valentin-Rică, Cosma Dorinei, Dăneasă Mircea, Busuioc Andrei, Mateescu Sorin- 
Cristian, Hangan Andrei, Costea Adrian, Târziu Claudiu-Richard, Grupurile parlamentare A.U.R.;

- procedură de urgenţă solicitată de iniţiatori;
-prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a Il-a şi art. 73 alin.(3) lit.j) din 

Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
(BPI224/2021)

- iniţiatori: doamna deputat Csep Eva-Andrea, domnii deputaţi Miklos Zoltăn, Csoma Botond, 
Szabo Odon, Magyar Lorănd-Bâlint, Zakarias Zoltăn, Nagy Szabolcs, Bende Sondor, Gâl Kâroly, 
Ladânyi Lâszlo-Zsolt, Kelemen Attila, Kolcsâr Anquetil-Kâroly, Seres Denes, Hajdu Găbor, Benedek 
Zacharie, domnii senatori Csâszâr Kâroly Zsolt, Lâszlo Attila, Grupurile parlamentare U.D.M.R.;

-prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art. 75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor care, în şedinţa din data de 5 mai 2021, a stabilit că domeniul 
reglementat de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor, 
Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Cu stimă.

PREŞEDINTELE
CAME

udovic ORBAN

Doamnei Anca Dana DRAGU 

PREŞEDINTELE SENATULUI
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Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

Iniţiative lcg|»lathfe______
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Către Biroul permanent al Senatului

în temeiul prevederilor art.74 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm spre dezbatere şi 

adoptare propunerea legislativă - LEGE pentru modificarea şi completarea art. 

109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 reprezintă actul normativ cadru care 

stabileşte reglementările cu privire la circulaţia pe drumurile publice, inclusiv reglementările 

referitoare la limitele de viteză pentru circulaţia autovehiculelor pe teritoriul României, precum 

şi cadrul contravenţional pentru nerespectarea acestora. Scopul principal al legii trebuie să 

rămână respectarea regulilor şi conformarea conducătorilor la normele dorite de legiuitor, fapt ce 

nu se reflectă în comportamentul autorităţilor abilitate să vegheze respectarea acestor norme. 
Lucrătorii de poliţie rutieră acordă o importanţă mai mare constatării contravenţiilor şi aplicării 
de sancţiuni, astfel că de cele mai multe ori, utilizează aparate fixe sau mobile instalate pe 

autovhehicule fără însemnele poliţiei rutiere şi nu poartă, aşa cum îi obligă legislaţia specifică, 
uniforma de poliţist, cu înscrisuri şi însemne.

Modificările propuse urmăresc să readucă în prim plan caracterul de prevenţie al legii şi 
să îndrume spre un comportament responsabil şi adecvat din partea conducătorilor auto, 
corectând practica actuală de vânătoare de amenzi, din maşini neinscripţionate, poziţionate în 

zone cu vizibilitate redusă.

Iniţiatori:



CONSiLÎUL ECONOMIC Şl SOCIAL

-i» ...
7i„;

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILORSENAT

LEGE

pentru modifîcarea şi completarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a 

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

modificările şi completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic.- Articolul 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 109 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins:

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către 

poliţistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către



poliţiştii de frontieră. Poliţiştii rutieri, respectiv poliţiştii de frontieră sunt obligaţi 

să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive.

(2) Constatarea contravenţiilor cu privire la faptele care încalcă dispoziţiile privind 

limitele de viteză se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate şi 

verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei.

2. După alineatul (2) al articolului 109, se introduc trei alineate noi, alin.(2^), 

(2^) şi (2^), cu următorul cuprins:

(2^) Autovehiculele destinate controlului traficului, care utilizează dispozitive 

destinate măsurării vitezei vor fi poziţionate vizibil şi vor prezenta înscrisurile şi 

însemnele distinctive ale poliţiei rutiere.

(2“) Se interzice utilizarea dispozitivelor de măsurare a vitezei din autovehicule 

care nu prezintă înscrisurile şi însemnele distinctive, de către poliţişti care nu 

poartă uniforme, cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform alin. (1).

(2^) Autovehiculele pe care sunt instalate dispozitivele radar, pot fi utilizate 

staţionar sau în mişcare.
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3. Alineatul (3) al articolului 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
A

(3) In cazurile prevăzute la alin.(2) şi numai cu respectarea prevederilor alin.(l) şi 

(2’), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea 

identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, 

fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.



4. După alineatul (3) al articolului 109, se introduce un alineat nou, alin.(3^), 

cu următorul cuprins:

(3’) Se interzice constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) cu ajutorul
1*2dispozitivelor radar, cu încălcarea prevederilor alin. (2 ) şi (2 ).

5. După alineatul (4) al articolului 109, se introduce un alineat nou, alin.(4^), 

cu următorul cuprins:

(4^) Nerespectarea prevederilor alin. (2^) şi (2^) atrage nulitatea absolută a 

procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi sancţionarea poliţistului, în 

condiţiile art.55 din Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările 

şi completările ulterioare.

Preşedintele Camerei Deputaţilor,Preşedintele Senatului,

LUDOVIC ORBANANCA DANA DRAGU


