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AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative pentru 

completarea articolului 63 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 din 12 decembrie 

2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată, trimisă Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx 279 din 29 iunie 2016. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
            VICEPREŞEDINTE,                      PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 

            Ciprian Nicolae NICA                      Iulian IANCU                               Mihai LUPU          
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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 195/2002 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată și actualizată 
 
 
 

În conformitate cu dispozițiile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, disciplină şi imunităţi, Comisia pentru industrii și servicii 
și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere pe 
fond, cu propunerea legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, 
republicată și actualizată, transmisă cu adresa nr. Plx 279 din  15 iunie 2016.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 8 iunie 2016. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.172/3.03.2016, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri. 

Guvernul, prin adresa nr. 884/05.05.2016, nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţională a propus, în 
şedinţa din data de 28.06.2016, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat negativ 
propunerea legislativă. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 63 din 
Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
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introducerii unui nou alineat, alin. (6), ce vizează stabilirea unor condiţii referitoare la 
oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor pe trotuare. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor trei comisii sesizate în fond au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului în 
şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au dezbătut propunerea legislativă în 
data de 6 septembrie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenți toți cei 18 deputați, 
membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat propunerea 
legislativă în data de 14 septembrie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenți 21 de 
deputați din totalul de 21 de membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi au dezbătut inițiativa 
legislativă în şedinţa din data de 27 septembrie 2016. La lucrările comisiei, deputații au fost 
prezenți conform listelor de prezență. 

La dezbaterile ce au avut loc în cadrul comisiilor a participat, în calitate de invitat, 
doamna Cristina Maria Manda,  subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii sesizate în fond au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
195/2002 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și 
actualizată, din următoarele considerente: 

Cadrul legal general privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor este 
stabilit de prevederile art.63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 65, cazurile şi 
condiţiile în care oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă se 
stabilesc prin regulament. 

Astfel, potrivit art. 142 lit. n) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, (Regulament) 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, se interzice oprirea voluntară a 
vehiculelor pe trotuar, dacă nu se asigură spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor. 

Tot în acest sens, art. 144 alin.(1) din acelaşi act normativ prevede că „Administratorul 
drumului public este obligat să delimiteze şi să semnalizeze corespunzător sectoarele de drum 
public unde este interzisă oprirea sau staţionarea vehiculelor”, iar potrivit alin.(2) al aceluiaşi 
articol „Administratorul drumului public poate permite oprirea sau staţionarea, parţial ori 
total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă 
rămâne liber cel puţin un culoar de minimum 1m lăţime înspre marginea opusă părţii 
carosabile, destinat circulaţiei pietonilor”. 

De asemenea, potrivit art. 143 lit. a) din Regulament, se interzice staţionarea 
voluntară a vehiculelor „în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară”. 

Art.63 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 şi art. 146 din 
Regulament reglementează aspecte referitoare la parcarea vehiculelor, astfel că, legislaţia 
actuală nu permite amenajarea de parcări pe trotuare, manevra de parcare a vehiculului 
fiind permisă numai în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător. 
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Totodată, folosirea noţiunii de parcare în legătură cu trotuarul, ca şi componentă a 
drumului public, este eronată, fiind creată o confuzie între noţiuni cu regim distinct 
(oprire/staţionare şi parcare). 

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că există cadrul legal necesar 
pentru reglementarea cazurilor şi condiţiilor în care se efectuează oprirea, staţionarea sau 
parcarea, eficienţa juridică a normelor de conduită fiind asigurată prin sancţionarea 
conducătorilor de vehicule care nu le respectă. 

De asemenea, propunerea legislativă în discuţie restrânge cadrul de reglementare a 
condiţiilor în care pot fi permise oprirea şi staţionarea vehiculelor, fiind eliminată situaţia în 
care pe trotuar lipseşte marcajul. 

De altfel, acest demers legislativ trebuie să ţină cont şi de condiţiile în care se 
desfăşoară traficul rutier actual, care, în lipsa spaţiilor necesare conducătorilor de vehicule 
pentru a opri ori staţiona, ar fi şi mai mult îngreunat.  

În plus, datorită procesului de densificare a construcţiilor, trotuarele construite au 
dimensiuni care nu ar permite aplicarea prevederilor din propunerea legislativă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
            
 
 
 
            VICEPREŞEDINTE,                      PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 
            Ciprian Nicolae NICA                      Iulian IANCU                               Mihai LUPU          
 
 
 
 
 
            Secretar,                                       Secretar,                                      Secretar, 
          Ninel PEIA                                István ANTAL                         Constantin GALAN 
 
 
  
 
 
Consilier parlamentar,                   Consilier parlamentar,                   Consilier parlamentar, 
     Alina Grigorescu                            Cristina Donea                        Monica Gabriela Tudor 
 
                                                        Consilier parlamentar, 
                                                               Ioan Bivolaru 
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