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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII   COMISIA PENTRU TRANSPORTURI  
          ȘI SERVICII      ȘI INFRASTRUCTURĂ 

            Nr. 4c-3/492/2020              Nr. 4c-4/154/2018 
 
 
 

             Bucureşti, 11.03.2021 
 

  
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLNĂ ȘI IMUNITĂȚI 
DOMNULUI PREȘEDINTE BADEA MIHAI-ALEXANDRU 

 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ  

ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 
DOMNULUI PREȘEDINTE ȘOVĂIALĂ CONSTANTIN 

  

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

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 594 din 22 

octombrie 2018. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectului de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

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

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

     

 
PREŞEDINTE,      PREȘEDINTE 

     SÁNDOR BENDE                     CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII   COMISIA PENTRU TRANSPORTURI  
          ȘI SERVICII      ȘI INFRASTRUCTURĂ 

            Nr. 4c-3/492/2020              Nr. 4c-4/154/2020 
 
 

Bucureşti, 11.03.2021 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R  C O M U N 

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

 

           În conformitate cu prevederile art.94 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 proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 594 din 22 octombrie 2018, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/487 din 23 octombrie 2018. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.516/30.05.2018, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

 Guvernul, prin adresa nr.1317/DPSG/09.07.2018, susține adoptarea 

inițiativei legislative sub rezerva însușirii observațiilor și propunerilor formulate. 

          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 16 octombrie 2018. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în scopul armonizării 

reglementarilor naţionale cu multitudinea reglementarilor europene în materia 
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gestionării semnalizării rutiere, fiind totodată în acord cu dispoziţiile Convenţiei 

asupra circulaţiei rutiere şi cele ale Convenţiei asupra semnalizării rutiere, 

încheiate la Viena la 8 noiembrie 1968, ratificate de România prin Decretul 

nr.318/1980. 

 Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru transporturi și 

infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din 09 martie 2021. 

 La lucrările comisiilor reunite au fost prezenți deputați conform listelor de 

prezență.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice cu amendamente admise prevăzute în anexa nr. 1 și 

amendamente respinse prevăzute în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din 

prezentul raport. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea 

Ministerului Afacerilor Interne domnul Popa Alexandru – ofițer specialist IGPR. 

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

categoria legilor ordinare.  

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 

 
PREŞEDINTE,      PREȘEDINTE 

     SÁNDOR BENDE                     CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu    Consilier parlamentar Monica Gabriela Tudor 
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PLx 594/2018 
A M E N D A M E N T E      A D M I S E 

 
Nr. 
crt. 

OUG 195/2002 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

1.   Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice 

Nemodificat  

2.   Articol unic. – 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 și 
completările ulterioare se modifică și se 
completează după cum urmează: 

Art. I - Nemodificat Tehnică 
legislativă 

3.   1. La articolul 5, după alineatul (1) se 
introduc două noi alineate, alin. (11) și 
(12), cu următorul conținut: 
„(11) Persoanele responsabile, prevăzute la 
alin. (1), au următoarele obligații: 
a) să asigure instalarea, întreținerea și 
verificarea semnalizării rutiere, în 
conformitate cu standardele în vigoare; 
b) să instaleze indicatoare rutiere și alte 
mijloace de semnalizare rutieră sau 
dispozitive speciale pe drumurile publice din 
localitatea aflată în zona de administrare, 
inclusiv cele de intrare și ieșire, cu aceste 
semnificații; 
c) să aplice/instaleze, să întrețină și să 
verifice calitatea mijloacelor de 
semnalizare rutiere, în conformitate cu 
standardele în vigoare. 
 

1. La articolul 5, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, alin. (11) 
cu următorul cuprins: 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
c) să aplice/instaleze, să întrețină și să 
verifice mijloacele de semnalizare 
rutiere, în conformitate cu standardele 
în vigoare. 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 

 



 5

 
 
 
(12) Administratorul drumului public, 
conform competenţelor ce îi revin, cu avizul 
poliţiei rutiere, este obligat să aplice marcaje 
rutiere rezonatoare transversale sau alte 
dispozitive de calmare a traficului, înainte 
de intrarea în localitate, de trecerea pentru 
pietoni şi de trecerea la nivel cu o cale 
ferată, marcaje rutiere rezonatoare 
longitudinale, precum şi marcaje pentru 
zone cu risc crescut de accidente, în cazurile 
prevăzute de reglementările în vigoare.” 
 

infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii 
 
Se elimină 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii 
 
 
 
 
 
 
 

4.   
 
Art. 5 - (2) Administratorul 
drumului public sau, după caz, 
antreprenorul ori executantul 
lucrărilor este obligat să 
semnalizeze corespunzător, cât 
mai repede posibil, orice obstacol 
aflat pe partea carosabilă, care 
stânjeneşte sau pune în pericol 
siguranţa circulaţiei, şi să ia toate 
măsurile de înlăturare a acestuia. 
 

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 (2) Administratorul drumului public sau, 
după caz, antreprenorul ori executantul 
lucrărilor este obligat să semnalizeze 
corespunzător, cât mai repede posibil, orice 
obstacol sau lucrare aflate pe platforma 
drumului, care stânjeneşte sau pune în 
pericol siguranţa circulaţiei, conform 
reglementărilor tehnice specifice 
semnalizării temporare şi să ia toate 
măsurile de înlăturare a acestora.” 
 

2. Nemodificat  

5.   3. La articolul 5, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin.(21), cu 
următorul conţinut: 
„(21) Administratorul drumului public, sau 
după caz, antreprenorul ori executantul 
lucrărilor este obligat să ia toate măsurile de 
înlăturare a obstacolelor şi a indicatoarelor 
şi mijloacelor de semnalizare rutieră 
temporară la finalizarea lucrărilor, astfel 

3. La articolul 5, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alin.(21), 
cu următorul conţinut: 
„(21) Administratorul drumului public, 
sau după caz, antreprenorul ori 
executantul lucrărilor este obligat să ia 
toate măsurile de înlăturare a 
indicatoarelor şi mijloacelor de 
semnalizare rutieră temporară la 

Propunem 
eliminarea 
sintagmei “a 
obstacolelor” 
deoarece prin 
aceasta se 
realizează o 
dublă 
reglementare. 
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încât să nu stânjenească sau să pună în 
pericol siguranţa circulaţiei.” 
 

finalizarea lucrărilor, astfel încât să nu 
stânjenească sau să pună în pericol 
siguranţa circulaţiei.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii, Comisia pentru transporturi și 
infrastructură 

Inlaturarea 
obstacolelor 
este deja 
prevăzută la 
art.5 alin.(2). 

6.   
 
Art.5. - (3) Autorităţile publice 
locale sunt obligate să amenajeze 
staţiile mijloacelor de transport 
public de persoane, prevăzute cu 
alveole sau refugii, cu avizul 
poliţiei rutiere. 
 

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Autorităţile publice locale sunt obligate 
să amenajeze staţiile mijloacelor de 
transport public de persoane, prevăzute cu 
alveole sau refugii, cu avizul poliţiei rutiere 
şi în conformitate cu prevederile 
reglementărilor tehnice specifice.” 
 

4. Nemodificat  

7.   
 
 
Art.30. - (2) Mijloacele de 
semnalizare rutieră se constituie 
într-un sistem unitar, se 
realizează şi se instalează astfel 
încât să fie observate cu uşurinţă 
şi de la o distanţă adecvată, atât 
pe timp de zi, cât şi pe timp de 
noapte, de cei cărora li se 
adresează şi trebuie să fie în 
deplină concordanţă între ele, 
precum şi într-o stare tehnică de 
funcţionare corespunzătoare. 
 

5. La articolul 30, alineatul (2) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Mijloacele de semnalizare rutieră se 
constituie într-un sistem unitar, se realizează 
și se instalează conform standardelor și 
reglementărilor tehnice specifice în 
vigoare, astfel încât să fie observate cu 
ușurință și de la o distanță adecvată, atât pe 
timp de zi, cât și pe timp de noapte, de cei 
cărora li se adresează și trebuie să fie în 
deplină în concordanță între ele, precum și 
într-o stare tehnică de funcționare 
corespunzătoare.” 

5. La articolul 30, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Mijloacele de semnalizare rutieră 
se constituie într-un sistem unitar, se 
realizează și se instalează conform 
reglementărilor tehnice specifice în 
vigoare, astfel încât să fie observate cu 
ușurință și de la o distanță adecvată, 
atât pe timp de zi, cât și pe timp de 
noapte, de cei cărora li se adresează și 
trebuie să fie în deplină concordanță 
între ele, precum și într-o stare tehnică 
de funcționare corespunzătoare.” 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii 

 

8.   
 
 
Art.33. - (3) Semnalizarea şi 
amenajările rutiere se definesc şi 

6. La articolul 33, alineatul (3) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„(3) Semnalizarea şi amenajările rutiere se 
definesc şi se realizează în condiţiile 

6. Se elimină. 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

Dubla 
reglementare. 
Acelasi text ca 
in OUG 
195/2002 
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se realizează în condiţiile stabilite 
prin regulament, în conformitate 
cu reglementările tehnice în 
vigoare. 

stabilite prin regulament, în conformitate cu 
standardele şi reglementările tehnice în 
vigoare.” 

9.  Art. 63  
(2)Nu se consideră oprire: 
…………………. 
 
 
(b) imobilizarea autovehiculului 
având o masă totală maximă 
autorizată de până la 3,5 tone, 
atât timp cât este necesar pentru 
operaţiunea de distribuire a 
mărfurilor alimentare la unităţile 
comerciale. 
 
 
 
 
 
(3) Pentru autovehiculele care 
transportă mărfuri, altele decât 
cele prevăzute la alin. (2) lit. b), 
administratorul drumului public 
împreună cu autorităţile 
administraţiei publice locale, cu 
avizul poliţiei rutiere, vor stabili 
programe sau intervale orare pe 
timpul nopţii, în care oprirea sau 
staţionarea este permisă pentru 
distribuirea mărfurilor. 
 

 7. La articolul 63, litera b) a 
alineatului (2) și alineatul (3) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
…………………… 
„b) imobilizarea autovehiculului având 
o masă totală maximă autorizată de 
până la 3,5 tone, atât timp cât este 
necesar pentru operaţiunea de 
distribuire a mărfurilor la unităţile 
comerciale. 
Autori: Bende Sándor – UDMR 
Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru transporturi 
și infrastructură 
 
(3) Pentru autovehiculele care 
transportă mărfuri, care transportă 
persoane cu dizabilități, precum și 
pentru cele care transportă bunuri  
și valori, administratorul drumului 
public împreună cu autorităţile 
administraţiei publice locale, cu avizul 
poliţiei rutiere, vor stabili programe 
sau intervale orare, în care oprirea sau 
staţionarea este permisă pentru 
distribuirea mărfurilor, pentru 
încărcarea/descărcarea bunurilor și 
valorilor, precum și pentru 
îmbarcarea/debarcarea persoanelor 
cu dizabilități.” 
Autori: Comisia pentru industrii și 
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servicii, Comisia pentru transporturi 
10.   

 
Art.69. - Autovehiculele cu 
mase şi/sau gabarite depăşite, 
cele care transportă mărfuri 
sau produse periculoase, 
precum şi cele de însoţire 
trebuie să aibă montate semnalele 
speciale de avertizare cu lumina 
galbenă, prevăzute la art. 32 alin. 
(1) lit. c), iar conducătorii 
acestora trebuie să le menţină în 
funcţiune pe toată perioada 
deplasării pe drumul public. 
 

7. Articolul 69 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.69.- Autovehiculele care efectuează 
transport rutier agabaritic, cele de însoţire 
a acestora, precum şi cele care transportă 
mărfuri şi/sau deşeuri periculoase, trebuie 
să aibă montate sau să fie dotate cu 
echipamentele specifice prevăzute de 
reglementările în vigoare, precum şi 
semnalele speciale de avertizare cu lumină 
galbenă, prevăzute la art.32 alin.(l) lit.c), iar 
conducătorii acestora trebuie să le menţină 
în funcţiune pe toată perioada deplasării pe 
drumul public.” 

8. Articolul 69 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.69. – Autovehiculele care 
efectuează transport rutier agabaritic, 
cele de însoţire a acestora, precum şi 
cele care transportă mărfuri sau 
produse periculoase, trebuie să aibă 
montate echipamente specifice 
prevăzute de reglementările în 
vigoare, precum şi semnalele speciale 
de avertizare cu lumină galbenă, 
prevăzute la art.32 alin.(1) lit.c), iar 
conducătorii acestora trebuie să le 
menţină în funcţiune pe toată perioada 
deplasării pe drumul public.” 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii 

 

11.  -  9. La articolul 80, după alineatul (2) 
se introduc două noi alineate, 
alin.(3) şi (4), cu următorul cuprins: 
„(3) În cazul accidentelor de 
cirulaţie, din care a rezultat decesul 
sau, după caz, vătămarea corporală 
a uneia sau mai multor persoane, 
poliţistul investit cu cercetarea 
locului faptei este obligat: 
a) să menţioneze, în actele de 
constatare, existenţa semnalizării 
rutiere ori lipsa acesteia sau, după 
caz, semnalizarea 
necorespunzătoare, precum şi 
existenţa elementelor de siguranţă 
ori lipsa acestora; 
b) să înregistreze foto şi video 
existenţa sau inexistenţa 
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semnalizării rutiere ori vicii ale 
acesteia. 
 
(4) În cazul accidentelor din care au 
rezultat numai pagube materiale, 
aceste obligaţii se îndeplinesc de 
poliţistul investit cu soluţionarea 
acestuia, numai dacă cel puţin una 
dintre persoanele implicate solicită 
constatarea inexistenţei semnalizării 
ori semnalizarea 
necorespunzătoare.” 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 
 
 
 
Omisiunile 
poliţiştilor din 
documentele 
întocmite privind 
lipsa semnalizării 
ori a viciilor de 
semnalizare, au 
creat problele 
juridice majore în 
soluţionarea 
cauzelor penale 
civile. 
Alături de 
obligaţiile 
cetăţenilor şi ale 
asiguratorilor, 
trebuie introdusă şi 
această obligaţie, 
imperativă pentru 
poliţie. 

12.  Art.105. - Constituie contravenţii 
şi se sancţionează cu amenda 
prevăzută în clasa a V-a de 
sancţiuni următoarele fapte 
săvârşite de către persoane 
juridice: 
1. nesemnalizarea sau 
semnalizarea necorespunzătoare 
a drumului public sau a trecerilor 
la nivel cu calea ferată, conform 
standardelor în vigoare; 
neînlăturarea obstacolelor care 
împiedică vizibilitatea 
conducătorilor de vehicule la 
trecerile la nivel cu calea ferată; 
 

8. La articolul 105, punctele 1 - 3 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
„1. nesemnalizarea sau semnalizarea 
necorespunzătoare a drumului public sau a 
trecerilor la nivel cu calea ferată, conform 
standardelor şi reglementărilor tehnice în 
vigoare; neînlăturarea obstacolelor care 
împiedică vizibilitatea conducătorilor de 
vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată; 
 
 
 

10. La articolul 105, punctele 1-4 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
„1. nesemnalizarea sau semnalizarea 
necorespunzătoare a drumului public 
sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, 
conform reglementărilor tehnice în 
vigoare; neînlăturarea obstacolelor 
care împiedică vizibilitatea 
conducătorilor de vehicule la trecerile 
la nivel cu calea ferată; 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
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2. neîndeplinirea obligaţiilor de 
instalare a mijloacelor de 
semnalizare rutieră, precum şi a 
dispozitivelor speciale de acest 
fel; 
 
3. nesemnalizarea sau 
semnalizarea necorespunzătoare, 
conform standardelor în vigoare, 
a obstacolelor sau lucrărilor 
aflate în zona drumului public; 
 
 
 
 
4.neasigurarea stării de viabilitate 
a părţii carosabile potrivit 
standardelor în vigoare, precum 
şi neluarea măsurilor de 
înlăturare a obstacolelor aflate pe 
partea carosabilă; 

 
 
2. neîndeplinirea obligaţiilor de instalare, 
aplicare şi verificare a mijloacelor de 
semnalizare rutieră, precum şi a 
dispozitivelor speciale de acest fel; 
 
 
3. nesemnalizarea sau semnalizarea 
necorespunzătoare, conform standardelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare, a 
obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona 
drumului public;” 

industrii și servicii 
 
2. Nemodificat 
 
 
 
 
 
3.nesemnalizarea sau semnalizarea 
necorespunzătoare, conform 
reglementărilor tehnice în vigoare, a 
obstacolelor sau lucrărilor aflate în 
zona drumului public; 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii 
 
4.neasigurarea stării de viabilitate a 
oricărui element, parte integrantă a 
drumului public, potrivit 
reglementărilor tehnice în vigoare, 
precum şi neluarea măsurilor de 
înlăturare a obstacolelor aflate pe 
aceste elemente;” 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunerea 
iniţiatorilor este 
temeinică având 
în vedere că 
drumul public 
are în 
componenţă, 
alături de partea 
carosabilă, şi 
trotuare, piste 
pentru biciclete 
ori alte amenajări 
rutiere ce trebuie 
menţinute şi ele 
în aceeasşi stare 
de viabilitate ca 
şi partea 
carosabilă. 

13.   9. La articolul 105, după punctul 29 se 
introduce un nou punct, pct.30, cu 
următorul cuprins: 
„30. Nerespectarea obligaţiei de către 
administratorul drumului public, sau după 
caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor, 
de a lua toate măsurile de înlăturare a 

11. La articolul 105, după punctul 30 
se introduce un nou punct, pct.31, cu 
următorul cuprins: 
„31. Nerespectarea obligaţiei de către 
administratorul drumului public, sau 
după caz, antreprenorul ori executantul 
lucrărilor, de a lua toate măsurile de 

Tehnică 
legislativă. 
Corelare cu art.5 
alin.(21) nou 
propus. 
Pct.30 este deja 
introdus de 



 11 

obstacolelor, a indicatoarelor şi mijloacelor 
de semnalizare rutieră temporară la 
finalizarea lucrărilor.” 

înlăturare a indicatoarelor şi 
mijloacelor de semnalizare rutieră 
temporară la finalizarea lucrărilor.” 
Autori: Comisia pentru transporturi și 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii,  

Legea 
nr.345/2018 
pentru 
modificarea şi 
completarea 
OUG 195/2002. 

14.    12. După articolul 111 se introduce 
un nou articol, articolul 1111 cu 
următorul cuprins: 
„Art. 1111 - Titularul permisului de 
conducere are dreptul să obţină de 
la orice polițist rutier informaţii cu 
privire la numărul de puncte de 
penalizare ce i-au fost aplicate. 
Autor: Bende Sándor – UDMR, 
Comisia pentru industrii și servicii, 
Comisia pentru transporturi 

 

15.  Art.122. - Ministerul 
Transporturilor are următoarele 
atribuții: 
................................................... 
b) ia măsuri pentru instalarea, 
aplicarea şi întreţinerea 
mijloacelor de semnalizare 
rutieră, precum şi a 
echipamentelor destinate 
siguranţei circulaţiei pe 
drumurile din administrarea sa, 
cu respectarea standardelor în 
vigoare; 
 

10. La articolul 122, litera b) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
 
,,b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea, 
verificarea şi întreţinerea mijloacelor de 
semnalizare rutieră, precum şi a 
echipamentelor destinate siguranţei 
circulaţiei pe drumurile din administrarea sa, 
cu respectarea standardelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare, ţinând 
evidenţa acestora;” 

13. La articolul 122, litera b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
,,b) ia măsuri pentru instalarea, 
aplicarea, verificarea şi întreţinerea 
mijloacelor de semnalizare rutieră, 
precum şi a echipamentelor destinate 
siguranţei circulaţiei pe drumurile din 
administrarea sa, cu respectarea 
reglementărilor tehnice în vigoare, 
ţinând evidenţa acestora;” 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii  

 

16.  Art.128. - (1) Autorităţile 
administraţiei publice locale au 
următoarele atribuţii: 
............................................ 
b) iau măsuri pentru instalarea, 

11. La articolul 128 alineatul (1), literele 
b) şi e) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea, 

14. La articolul 128 alineatul (1), 
literele b) şi e) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
,,b) iau măsuri pentru instalarea, 
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aplicarea şi întreţinerea 
mijloacelor de semnalizare 
rutieră şi a echipamentelor 
destinate siguranţei circulaţiei, 
conform standardelor în vigoare, 
ţinând evidenţa acestora; 

......................................... 
e) iau măsuri pentru amenajarea 
de trotuare şi drumuri laterale 
pentru circulaţia pietonilor, 
vehiculelor cu tracţiune animala, 
a tractoarelor, de piste pentru 
biciclete, precum şi de benzi 
destinate exclusiv transportului 
public de persoane pe drumurile 
pe care le administrează, cu 
avizul poliţiei rutiere; 
 
 

verificarea şi întreţinerea mijloacelor de 
semnalizare rutieră şi a echipamentelor 
destinate siguranţei circulaţiei, conform 
standardelor şi reglementărilor tehnice în 
vigoare, ţinând evidenţa acestora; 
 

......................................... 
e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare 
şi drumuri laterale pentru circulaţia 
pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animală, 
a tractoarelor, de piste pentru biciclete, 
precum şi de benzi destinate exclusiv 
transportului public de persoane pe 
drumurile pe care le administrează conform 
standardelor şi reglementărilor tehnice în 
vigoare şi cu avizul poliţiei rutiere;” 

aplicarea, verificarea şi întreţinerea 
mijloacelor de semnalizare rutieră şi a 
echipamentelor destinate siguranţei 
circulaţiei, conform reglementărilor 
tehnice în vigoare, ţinând evidenţa 
acestora; 

......................................... 
e) iau măsuri pentru amenajarea de 
trotuare şi drumuri laterale pentru 
circulaţia pietonilor, vehiculelor cu 
tracţiune animală, a tractoarelor, de 
piste pentru biciclete, precum şi de 
benzi destinate exclusiv transportului 
public de persoane pe drumurile pe 
care le administrează conform 
reglementărilor tehnice în vigoare şi 
cu avizul poliţiei rutiere;” 
Autori: Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru 
industrii și servicii 

17.    Art. II – (1) Inspectoratul General al 
Poliției Române înființează Registrul 
Național pentru Evidența Abaterilor 
Contravenționale din Trafic care 
conține toate sancțiunile aplicate 
conducătorilor auto. 
(2) Pentru verificarea sancțiunilor 
aplicate, titularul permisului de 
conducere poate accesa Registrul 
Național pentru Evidența Abaterilor 
Contravenționale din Trafic pe baza 
codului numeric personal sau seria 
permisului de conducere. 
(3) În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
prin ordin al ministrului afacerilor 
interne, se aprobă normele privind 
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Registrul Național pentru Evidența 
Abaterilor Contravenționale din 
Trafic. 
Autor: Bende Sándor – UDMR, 
Comisia pentru industrii și servicii, 
Comisia pentru transporturi 

18.    Art. III – În termen de 30 de zile de 
la data publicării prezentei legi, 
Regulamentul din 4 octombrie 2006 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1931/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 
2006, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se aprobă 
prin hotărâre de Guvern în 
conformitate cu prevederile 
prezentei legi. 
Autor: Bende Sándor – UDMR, 
Comisia pentru industrii și servicii, 
Comisia pentru transporturi 
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Anexa nr. 2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 
 

Nr. 
crt. 

OUG 195/2002 Text Senat Amendamente propuse/Autor Motivarea 
susținerii/Motivarea 

respingerii 

Cameră 
Decizională 

1.  Art. 63  
(2)Nu se consideră 
oprire: 
(3) Pentru autovehiculele 
care transportă mărfuri, 
altele decât cele 
prevăzute la alin. (2) 
lit. b), administratorul 
drumului public 
împreună cu autorităţile 
administraţiei publice 
locale, cu avizul poliţiei 
rutiere, vor stabili 
programe sau intervale 
orare pe timpul nopţii, 
în care oprirea sau 
staţionarea este permisă 
pentru distribuirea 
mărfurilor. 
 

__________ 1. La articolul 63, alineatul (3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
(3) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri, 
administratorul drumului public împreună cu 
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul 
poliţiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare, 
în care oprirea sau staţionarea este permisă pentru 
distribuirea mărfurilor. 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
1. La articolul 63, alineatul (3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(3) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri, care 
transportă persoane cu dizabilități, precum și 
pentru cele care transportă bunuri  și valori, altele 
decât cele prevăzute la alin.(2) lit.b), administratorul 
drumului public împreună cu autorităţile administraţiei 
publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, vor stabili 
programe sau intervale orare, în care oprirea sau 
staţionarea este permisă pentru distribuirea mărfurilor, 
pentru încărcarea/descărcarea bunurilor și 
valorilor, precum și pentru îmbarcarea/debarcarea 
persoanelor cu dizabilități. 
Autor: Dep.Florin Roman-PNL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivația susținerii 
Actuala reglementare este limitativă   
și discriminatorie în raport cu aceste 
categorii de transport, motiv pentru 
care se propune includerea 
autovehiculelor care transportă 
bunuri  și valori, precum și a acelor 
care transportă bolnavi și persoane 
cu dizabilități în rândul celor pentru 
care administratorul drumului, 
împreună cu poliția rutieră  permit 
oprirea și staționarea, în anumite 
intervale orare, astfel încât să fie 
excluse de la sancțiunile prevăzute 
de lege pentru astfel de situații. 
 

Camera 
Deputaților 

 


