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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
Tel : 021.316.03.43.                               Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 30.01.2020 
Nr. 4c-3/80/2019 

  
 

 
 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE BODEA MARIUS 

 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 

ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE ION MOCIOALCĂ 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 100 din 06 martie 

2019. 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

     

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 
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R A P O R T   P R E L I M I N A R   

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
 
 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia 

pentru transporturi și infrastructură și Comisia juridică, de disciplină și imunități au 

fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 100 din 06 martie 2019, înregistrat 

la comisie sub nr.4c-3/80 din 26.03.2019. 

          Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1088/14.11.2018, avizează favorabil 

propunerea legislativă. 

          Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă 

în ședința din 04.03.2019. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 

în ședința din data de 12 martie 2019, a avizat negativ propunerea legislativă.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul stabilirii, ca 

sancţiune contravenţională complementară, a „restricţionării dreptului de a conduce, 

pe timp limitat, cu anumite excepţii şi/sau limitări”, titularul permisului de 
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conducere având dreptul să conducă doar autovehicule, tractoare agricole sau 

forestiere ori tramvaie dotate cu dispozitiv „Alcool-Stop”. 

         Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de Lege în ședința din 

29 ianuarie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 

membri ai comisiei. 

 La ședință au fost prezenți în calitate de invitați domnul Brăcea Florentin, 

director și doamna Dragnea Maria, ofițer specialist din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii  au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative cu amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezentul raport, din următoarele considerente: 

1. În legislația Uniunii Europene de omologare a vehiculelor rutiere nu există o astfel 

de cerință de echipare. O astfel de cerință de echipare nu poate fi avută în vedere la 

omologarea și/sau eliberarea cărții de identitate a vehiculului, activități efectuate de 

către Registru Auto Român. 

2. Cu privire la inspecția tehnică a acestor dispozitive, astfel de cerințe nu apar în 

reglementările europene și naționale privind inspecția tehnică periodică a 

vehiculelor.  

3. Nu reiese dacă dispozitivele în cauză vor fi achiziționate de către conducătorii 

auto sau vor fi furnizate, pe perioada restricționării dreptului de a conduce, de către 

o instituție a statului, în contextul în care vehiculele nu sunt prevăzute din construcție 

cu un astfel de dispozitiv. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 

92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 
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AMENDAMETE RESPINSE 
 

Nr. 
Crt. 

OUG 195/2002 Text respins de Senat Amendamente propuse/autor 
Motivare Camera Decizională 

1.  TITLUL LEGII 
LEGE 

pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice 

 Tehnica legislativa 
conform 
recomandarilor 
Consiliului Legislativ 
 
 

Camera Deputaților 

2  Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 519 din 15 
iunie 2006, cu modicările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se copletează după 
cum urmează: 

Art. I. - Ordonanța de urgență 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 și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - deputat USR 

Tehnica legislativă 
 
 

 

3 Art. 6 În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, expresiile 
şi termenii de mai jos au 
următorul înţeles: 

1. Articolul 6 se completează cu 
punctul 41, care va avea 
următorul cuprins: 
„(41) dispozitiv Alcool-Stop - 
dispozitiv certificat care se 
montează la sistemul de demarare 
al motorului autovehiculului, 
tractorului agricol sau forestier ori 
tramvai şi permite pornirea 
motorului autovehiculului doar în 
cazul în care nu se semnalează 
prezenţa alcoolului în aerul 
alveolar expirat de către 

1. La articolul 6, după punctul 
40 se introduce un nou punct, 
pct. 41, cu următorul cuprins: 
........................... 
 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - deputat USR 

Tehnica legislativă 
 
 

Camera Deputaților 
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conducătorul de autovehicul, 
tractor agricol sau forestier ori 
tramvai.” 

4 (2) Sancţiunile contravenţionale 
complementare sunt 
următoarele: 

2. La articolul 96 alineatul (2), 
după litera b) se adaugă o nouă 
literă, lit.b1), cu următorul 
cuprins: 
“b1) restricţionarea dreptului de a 
conduce, pe timp limitat, cu 
anumite excepţii şi/sau limitării.” 

2. La articolul 96 alineatul (2), 
după litera b) se introduce o 
nouă literă, lit. b1), cu 
următorul cuprins: 
............................... 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu -  
deputat USR 

Tehnica legislativa 
 
 

Camera Deputaților 

  
 
 
(3) Perioada în care titularul 
permisului de conducere nu are 
dreptul de a conduce un 
autovehicul, tractor agricol sau 
forestier ori tramvai se 
consideră perioadă de 
suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce. 
 

3. La articolul 97, alineatul (3) se 
completează şi va avea 
următorul cuprins: 
“(3) Perioada în care titularul 
permisului de conducere nu are 
dreptul de a conduce un 
autovehicul, tractor agricol sau 
forestier ori tramvai se consideră 
perioadă de suspendare a 
exercitării dreptului de a conduce, 
conform dispoziţiilor art. 96 alin. 
(2) lit. b).” 

3. Alineatul (3) al articolului 97 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
........................... 
deputat USR Autor: Lucian-
Daniel Stanciu-Viziteu - deputat 
USR 

Tehnica legislativa  
Conform 
recomandarilor 
Consiliului Legislativ si 
avizului Guvernului. 
 
Se dispune ca de obicei 
suspendarea care, daca 
contravenientul isi 
instaleaza (din proprie 
initiativa și pe propria 
cheltuială) dispozitivul, 
se poate inlocui cu 
restrictionarea. 
 
  

Camera Deputaților 

  4. La articolul 97, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alin. (31), cu următorul cuprins: 
"(31) - Perioada în care titularul 
permisului de conducere are 
dreptul de a conduce doar 
autovehicule, tractoare agricole 
sau forestiere ori tramvaie dotate 

4. După alineatul (3) al 
articolului 97 se introduce un 
nou alineat, alin. (31), cu 
următorul cuprins: 
Perioada în care titularul 
permisului de conducere are 
dreptul de a conduce doar 
autovehicule, tractoare agricole 

Crestem perioada de 
suspendare cat si 
perioada de 
restrictionare in cazul 
recidivei.  
 
 

Camera Deputaților 
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cu mijloc tehnic certificat 
«Alcool-Stop» se consideră 
perioadă de restricţionare a 
exercitării dreptului de a conduce, 
conform dispoziţiilor art. 96 alin. 
(2) li.b1).” 

sau forestiere ori tramvaie dotate 
cu dispozitiv <<Alcool-Stop>> 
se consideră perioadă de 
restricționare a exercitării 
dreptului de a conduce, conform 
dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. 
b1).” 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 
deputat USR 

  5. La articolul 102, după 
alineatul (3) se introduc trei noi 
alineate, alin. (4), (5) şi (6), cu 
următorul cuprins: 
 
“(4) Pentru fapta prevăzută la 
alin. (3) lit. a), în funcţie de 
circumstanţe, agentul constatator 
poate opta, alternativ, pentru 
aplicarea sancţiunii 
complementare a restricţionării 
exercitării dreptului de a conduce 
pentru o perioadă de 180 de zile în 
locul sancţiunii complementare 
de suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce pentru o 
perioadă de 90 de zile.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La articolul 102, după 
alineatul (3) se introduc două 
noi alineate, alineatele (4) și (5), 
cu următorul cuprins: 
„(4) În cazul săvârșirii faptei 
prevăzute la alin. (3) lit. a), 
agentul constatator îl 
informează pe contravenient 
cu privire la dreptul său de a 
solicita, în termen de 15 zile de 
la primirea procesului-verbal 
de constatare a contravenției, 
înlocuirea sancțiunii 
complementare de suspendare 
a exercitării dreptului de a 
conduce pentru o perioadă de 
90 de zile cu sancțiunea 
complementară a restricționării 
exercitării dreptului de a conduce 
pentru o perioadă de 180 de zile, 
prin cerere adresată poliției 
rutiere din raza teritorială în 
care a fost săvârșită fapta sau 
în a cărei rază teritorială 
domiciliază. 

Tehnica legislativa  
Conform 
recomandarilor 
Consiliului Legislativ si 
avizului Guvernului. 
 
Se dispune ca de obicei 
suspendarea care, daca 
contravenientul isi 
instaleaza (din proprie 
initiativa și pe propria 
cheltuială) dispozitivul, 
se poate inlocui cu 
restrictionarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suspendarea trebuie 
crescuta pentru a fi 
disuasiva. Dispozitivul 

Camera Deputaților 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul care 
nu este dotat cu mijloc tehnic 
certificat «Alcool-Stop» de către 
o persoană aflată în perioada de 
restricţionare a exercitării 
dreptului de a conduce, conform 
articolului 97 alineat (31), 
constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani sau cu amendă.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 
deputat USR 
 
(4) Prin derogare de la alin. (3), 
pentru fapta de conducere sub 
influența băuturilor alcoolice 
pedeapsa complementară a 
suspendării dreptului de a 
conduce se dispune pentru 180 
de zile. 
Autori: Lucian Stanciu-Viziteu 
Daniel, deputat USR 
Ştefan-Alexandru BĂIŞANU, 
deputat ALDE 
 
(5) Poliția rutieră în a cărei 
rază teritorială a fost săvârșită 
fapta sau în a cărei rază 
teritorială domiciliază 
contravenientul dispune 
înlocuirea sancțiunii potrivit 
alin. (4) doar după verificarea 
asigurării de către 
contravenient a dotării 
autovehicului, tractorului 
agricol sau forestier ori 
tramvai, după caz, cu 
dispozitiv <<Alcool-Stop>> 
certificat conform normele 
tehnice  în vigoare. 
Dispozițiile prevăzute anterior 
la alin. (5) și (6) se elimină. 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu -  

Alcool-Stop, daca este 
ales de contravenient, 
poate fi folosit in 
ultimele 4 luni ale 
suspendarii. Primele 2 
luni ramane de 
suspendare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnica legislativa  
Conform 
recomandarilor 
Consiliului Legislativ si 
avizului Guvernului. 
 
Sanctiunea suspendarii 
se inlocuieste cu 
restrictionarea (cu 
dispozitiv) DOAR dupa 
ce contravenientul 
ramane suspendat 2 
luni, urmatoarele 4 luni 
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deputat USR 
 
„(5) În cazul săvârșirii faptei 
prevăzute la alin. (3) lit. a), 
agentul constatator îl 
informează pe contravenient 
cu privire la dreptul său de a 
solicita, în termen de 45 zile de 
la primirea procesului-verbal 
de constatare a contravenției, 
înlocuirea sancțiunii 
complementare de suspendare 
a exercitării dreptului de a 
conduce pentru o perioadă de 
180 de zile, după trecerea 
primelor 60 de zile de 
suspendare cu sancțiunea 
complementară a restricționării 
exercitării dreptului de a conduce 
pentru o perioadă de 120 de zile, 
prin cerere adresată poliției 
rutiere din raza teritorială în 
care a fost săvârșită fapta sau 
în a cărei rază teritorială 
domiciliază. 
Autori: Lucian Stanciu-Viziteu 
Daniel, deputat USR 
Ştefan-Alexandru BĂIŞANU, 
deputat ALDE 
 
(6) Poliția rutieră în a cărei 
rază teritorială a fost săvârșită 
fapta sau în a cărei rază 
teritorială domiciliază 
contravenientul dispune, 

putand fii efectuata in 
regim de restrictionare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se dispune ca de obicei 
suspendarea care, daca 
contravenientul isi 
instaleaza (din proprie 
initiativa și pe propria 
cheltuială) dispozitivul, 
se poate inlocui cu 
restrictionarea. 
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(6) Conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul de 
către o persoană, aflată sub 
influenţa băuturilor alcoolice, 
aflată în perioada de 
restricţionare a exercitării 
dreptului de a conduce, conform 
articolului 97 alineat (31), 
constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 12 
luni la 3 ani sau cu amendă.” 

înlocuirea sancțiunii potrivit 
alin. (5) doar după verificarea 
asigurării de către 
contravenient a dotării 
autovehicului, tractorului 
agricol sau forestier ori 
tramvai, după caz, cu 
dispozitiv <<Alcool-Stop>> 
certificat conform normele 
tehnice  în vigoare. Prin 
dispoziția conducătorului 
poliției rutiere, după primele 
60 de zile de suspendare a 
dreptului de a conduce, 
sancțiunea complementară de 
suspendare poate fi înlocuită cu 
sancțiunea complementară a 
restricționării exercitării 
dreptului de a conduce pentru 
o perioadă de 120 de zile. 
 
Dispozițiile prevăzute anterior 
la alin. (5) și (6) se elimină. 
Autori: Lucian Stanciu-Viziteu 
Daniel, deputat USR 
Ştefan-Alexandru BĂIŞANU, 
deputat ALDE 
 
 

  
(2) În cazul în care conducătorul 
de autovehicul, tractor agricol 
sau forestier ori tramvai 
săvârşeşte, într-un interval de 6 
luni de la data restituirii 

6. La articolul 103, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“(2) în cazul în care conducătorul 
de autovehicul, tractor agricol sau 
forestier ori tramvai săvârşeşte, 

6. La articolul 103, alineatul (2) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(2) În cazul în care conducătorul 
de autovehicul, tractor agricol 
sau forestier ori tramvai 

Crestem perioada de 
suspendare cat si 
perioada de 
restrictionare in cazul 
recidivei.  
 

Camera Deputaților 
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permisului de conducere, din 
nou o nouă faptă prevăzută la 
art. 100 alin. (3), art. 101 alin. 
(3) şi art. 102 alin. (3), perioada 
de suspendare se majorează cu 
încă 30 de zile. 

într-un interval de 6 luni de la data 
restituirii permisului de conducere, 
din nou o nouă faptă prevăzută la 
art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), 
art. 102 alin. (3) și alin (4), 
perioada de suspendare se 
majorează cu încă 30 de zile iar 
perioada de restrictionare se 
majoreaza cu încă 60 de zile.” 

săvârşeşte, într-un interval de 6 
luni de la data restituirii 
permisului de conducere, din nou 
o nouă faptă prevăzută la art. 100 
alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 
102 alin. (3), perioada de 
suspendare se majorează cu încă 
30 de zile. Dacă anterior s-a 
dispus, în condițiile art. 102 
alin. (5), restricționarea 
exercitării dreptului de a 
conduce, perioada de 
restrictionare se majoreaza cu 
încă 60 de zile.” 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu -  
deputat USR 

 

  
 
Art. 104. - La cererea titularului 
permisului de conducere, 
perioadele de suspendare se 
reduc de către şeful poliţiei 
rutiere a judeţului sau a 
municipiului Bucureşti pe raza 
căreia a fost săvârşită fapta ori 
de către şeful poliţiei rutiere din 
Inspectoratul General al Poliţiei 
Române, dar nu mai puţin de 30 
de zile, în condiţiile prevăzute 
în regulament. 

7. Articolul 104, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Art. 104. - "La cererea titularului 
permisului de conducere, 
perioadele de suspendare, cu 
excepţia cazurilor în care s-a 
dispus suspendarea ca urmare a 
încălcării regulii de circulaţie 
prevăzute la art. 102 alineat (3) 
litera a, se reduc de către şeful 
poliţiei rutiere a judeţului sau a 
municipiului Bucureşti pe raza 
căreia a fost săvârşită fapta ori de 
către şeful poliţiei rutiere din 
Inspectoratul General al Poliţiei 
Române, dar nu mai puţin de 30 de 
zile, în condiţiile prezăzute în 
regulament.” 

7. Articolul 104 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 104 - La cererea titularului 
permisului de conducere, 
perioadele de suspendare, cu 
excepția cazurilor în care s-a 
dispus suspendarea ca urmare a 
încălcării regulii de circulație 
prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. 
a), se reduc de către șeful poliției 
rutiere a județului sau a 
municipiului București pe raza 
căreia a fost săvârșită fapta ori de 
către șeful poliției rutiere din 
Inspectoratul General al Poliției 
Române, dar nu mai puțin de 30 
de zile, în condițiile prevăzute în 
regulament.” 

Tehnica legislativa 
Prin lege vom interzice 
explicit posibilitatea 
reducerii perioadei de 
suspendarii in cazul 
consumului de alcool. 
 
 

Camera Deputaților 
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Autor:  Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 
deputat USR 

  8. După articolul 104, se 
introduce un nou articol, 
art.1041, cu următorul cuprins: 
Art. 1041. - "La cererea motivată a 
titularului permisului de 
conducere, perioada de 
restricţionare dispusă pentru 
încălcarea regulii de circulaţie 
prevăzute la art. 102 alineat (3) lit. 
a) se poate reduce de către şeful 
poliţiei rutiere al judeţului sau al 
municipiului Bucureşti pe raza 
căreia a fost săvârşită fapta ori de 
către şeful poliţiei rutiere din 
Inspectoratul General al Poliţiei 
Române, dar nu mai puţin de 120 
de zile, în condiţiile prevăzute în 
regulament.” 

8. După articolul 104 se 
introduce un nou articol, art. 
1041, cu următorul cuprins: 
La cererea motivată a titularului 
permisului de conducere, 
perioada de restricționare dispusă 
pentru încălcarea regulii de 
circulație prevăzută la art. 102 
alin. (3) lit. a) se poate reduce de 
către șeful poliției rutiere al 
județului sau al municipiului 
București pe raza căreia a fost 
săvârșită fapta ori de către șeful 
poliției rutiere din Inspectoratul 
General al Poliției Române, dar 
nu mai puțin de 120 de zile, în 
condițiile prevăzute în 
regulament. 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu -  
deputat USR 

Tehnica legislativa  
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 (1) Permisul de conducere sau 
dovada înlocuitoare a acestuia 
se retine în urmatoarele cazuri: 
c) la savârsirea uneia dintre 
contraventiile prevazute la art. 
100 alin. (3), art. 101 alin. (3), 
art. 102 alin. (3) si în situatia 
prevazuta la art. 115 alin. (1); 

9. La articolul 111, alineatul (1), 
litera c se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“c) la savârşirea uneia dintre 
contravenţiile prevăzute la art. 100 
alin. (3), art. 101 alin. (3), art.102 
alin. (3), (4), (5), (6) şi în situaţia 
prevăzută la art. 115 alin. (1);” 

9. La articolul 111 alineatul (1), 
litera c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
c) la savârsirea uneia dintre 
contraventiile prevazute la art. 
100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 
102 alin. (3), (4) și (5) și în 
situația prevăzută la art. 115 alin. 
(1); 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 

Tehnica legislativa 
(dispare alin (6), 
eliminat anterior) 
 

Camera Deputaților 
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deputat USR 
  10. La articolul 111, după 

alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin. (31), cu următorul 
cuprins: 
"(31) - În situaţia prevăzută la art. 
102 alin. (3) lit. a) din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, dacă 
agentul constatator optează 
pentru aplicarea sancţiunii 
complementare a restricţionării 
exercitării dreptului de a conduce 
pentru o perioadă de 180 de zile, 
dovada înlocuitoare a permisului 
de conducere se eliberează cu 
drept de circulaţie limitat la 
autovehiculele dotate cu mijloc 
tehnic certificat ‹‹Alcool-Stop››.” 

10. La articolul 111, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (31), cu 
următorul cuprins: 
 „(31) - În situația prevăzută la 
art. 102 alin. (3) lit. a) din 
prezenta ordonanță de urgență, 
dacă s-a dispus, în condițiile 
art. 102 alin. (5), aplicarea 
sancțiunii complementare a 
restricționării exercitării 
dreptului de a conduce pentru o 
perioadă de 180 de zile, se 
eliberează o dovadă 
înlocuitoare a permisului de 
conducere, cu drept de circulație 
limitat la autovehiculele dotate 
cu dispozitiv <<Alcool-Stop>>. 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 
deputat USR 

Tehnica legislativa – 
corelare cu modificările 
propuse la art. 102 alin. 
(5) 

Camera Deputaților 

  
 
(4) Permisul de conducere al 
conducatorului de autovehicul, 
tractor agricol sau forestier ori 
tramvai , implicat într-un 
accident de circulatie din care a 
rezultat uciderea sau vatamarea 
corporala a unei persoane, se 
retine de catre politia rutiera 
daca acesta a încalcat o regula 
de circulatie, eliberându-se 
dovada înlocuitoare fara drept 

11. La articolul 111, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Permisul de conducere al 
conducătorului de autovehicul, 
tractor agricol sau forestier ori 
tramvai, implicat într-un accident 
de circulaţie din care a rezultat 
uciderea sau vătămarea corporală a 
unei persoane, se reţine de către 
poliţia rutieră dacă acesta a 
încalcat o regulă de circulaţie, 
eliberându-se dovada înlocuitoare 

Se elimină. 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 
deputat USR 

Tehnica legislativa. 
Prevederile se muta la 
alte amendamente 

Camera Deputaților 
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de circulatie, în situatia în care 
regula de circulatie încalcata 
este una dintre cele prevazute la 
art. 102 alin. (3) lit. a) si c), sau 
dovada înlocuitoare cu drept de 
circulatie pentru o perioada de 
15 zile, în celelalte cazuri. 

fară drept de circulaţie, în situaţia 
în care regula de circulaţie 
încalcată este una dintre cele 
prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) 
şi c) şi la art. 102 alin. (5) şi (6), 
sau dovada înlocuitoare cu drept 
de circulţie pentru o perioadă de 15 
zile, în celelalte cazuri.” 

 Art. 113 
(1) Permisul de conducere se 
restituie titularului: 
a) la expirarea perioadei de 
suspendare; 

12. La articolul 113, alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„ a) la expirarea perioadei de 
suspendare sau restricţionare;” 

  Camera Deputaților 

   Art. II – După articolul 355 din 
Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 510 din 24 iulie 
2009 se introduc două noi 
articole, art. 3351 și 3352, cu 
următorul cuprins: 
„Art. 3351 Conducerea pe 
drumurile publice a unui 
autovehicul care nu este dotat cu 
dispozitiv <<Alcool-Stop>> de 
către o persoană aflată în 
perioada de restricționare a 
exercitării dreptului de a 
conduce, dispusă pentru fapta de 
conducere sub influenţa 
băuturilor alcoolice, în condițiile 
legii speciale, constituie 
infracțiune și se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 
cu amendă. 

Pentru claritate 
legislativa, conform 
avizului Consiliului 
Legislativ, infracțiunile 
in cazul incalcarii 
regimului sactiunii 
complementare vor fi 
mentionate in Codul 
Penal. 

Camera Deputaților 
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Art. 3352 Conducerea pe 
drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană 
aflată sub influența băuturilor 
alcoolice, aflată în perioada de 
restricționare a exercitării 
dreptului de a conduce, dispusă 
pentru fapta de conducere sub 
influența băuturilor alcoolice, în 
condițiile legii speciale, 
constituie infracțiune și se 
pedepseşte cu închisoare de la 1 
an la 3 ani sau cu amendă.” 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 
deputat USR 

  Art. II. Prezenta lege intră în 
vigoare la 365 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Art. III. – Prezenta lege intră în 
vigoare la 1 an de la publicarea 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 
deputat USR 

Tehnica legislativa 
conform avizului 
Consiliului Legislativ 

Camera Deputaților 

  Art. III. - În termen de 90 de zile 
de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României a prezentei 
legi, Ministerul Transporturilor va 
emite normele tehnice privind 
omologarea, montarea şi inspecţia 
tehnică a dispozitivelor «Alcool-
Stop», precum şi normele privind 
formarea şi atestarea profesională 
a personalului care realizează 
activităţile de montare şi inspecţie 

Art. III devine art. IV 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 
deputat USR 

Tehnica legislativa – 
corelare 
 

Camera Deputaților 
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tehnică a dispozitivelor ‹‹Alcool-
Stop››. 

  Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin intrarea în vigoare a prezentei 
legi, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

Art. IV devine art. V 
Autor: Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu - 
deputat USR 

Tehnica legislativa – 
corelare 

Camera Deputaților 
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