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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunita^i validari

Comisia pentru 
const! tu(ionalitate

Nr. LXVIII/277/2020 Nr.XIX/243/2020

RAPORT COMUN

asupra Legii pentru modificarea art.109 din Ordonanfa de urgent a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulafia pe drumurile publice

L488/2017

(reexaminare ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr. 439 din 10 iulie 2019)

In conformitate cu prevederile art.150 alin.(l] §i (2] din RegulamentuI 

Senatului, republicat, cu modificarile completarile ulterioare, Comisia pentru 

constitufionalitate si Comisia juridica, de numiri, discipline, imunita^i §i validari ^i 

au fost sesizate de catre Biroul Permanent al Senatului, prin adresa nr. L488/2017, 
pentru reexaminarea Legii pentru modificarea artl09 din Ordonanpa de urgenpd a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulapia pe drumurile publice, ca urmare a Deciziei 

Cur^iii ConstituJ:ionale nr. 439 din 10 iulie 2019 ^i pentru intocmirea unui raport 

comun.
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Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulajia pe drumurile publice a fost adoptata de Senat, in 

calitate de Camera de reflec|:ie, la 7 martie 2018, iar de Camera Deputa^ilor, in 

calitate de Camera decizionala, la 5 iulie 2018.

Pre^edintele Romaniei a formula! o obiecjie de neconstitufionalitate cu 

privire la legea analizata, iar, Curtea, prin Decizia nr. 684 din 6 noiembrie 2018, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 50 din 18 ianuarie 2019, a 

admis obiecS:ia de neconstitufionalitate §i a constatat ca dispozi^iile articolului unic 

[cu referire la art. 109 alin. (6)-(ll], (13] ^i [14] din Ordonanfa de urgen^a a 

Guvernului nr. 195/2002] din Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanfa de 

urgen^a a Guvernului nr. 195/2002 privind circulafia pe drumurile publice sunt 

neconstitufionale.

Conform art. 147 alin. (2) din ConstituJ:ie, Senatul a reexaminat legea 

analizata ^i, in calitate de Camera de reflec^ie, a adoptat-o la data de 15 aprilie 2019, 

iar Camera Deputafilor, in calitate de Camera decizionala, a adoptat legea 

men^ionata la data de 14 mai 2019.

Legea astfel reexaminata a fost depusa la secretarii general! ai celor doua 

Camere la data de 29 mai 2019, iar la 4 iunie 2019 a fost transmisa Pre§edintelui 
Romaniei spre promulgare.

La 12 iunie 2019, Pre§edintele Romaniei a formula! obiecfia de 

neconstitufionalitate.

Curtea refine ca obiectul controlului de constitufionalitate, astfel cum a fost 

formula!, il constituie Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanfa de urgenfa a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulafia pe drumurile publice. Analizand criticile 

de neconstitufionalitate, Curtea constata ca acestea vizeaza, in mod punctual, 

articolul unic [cu referire la art.109 alin.(3] $1 [4]] din lege, precum ^i eliminarea din 

corpul legii ale fostelor alineate [5] si (12) ale art.109 cuprinse in articolul unic al 

legii in varianta sa redacfionala anterioara Deciziei nr. 684 din 6 noiembrie 2018.
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Curtea admite obiec^ia de neconstitu^ionalitate formulata constata ca 

articolul unic [cu referire la alin. [3) §i (4) §i la eliminarea fostului alineat (12)] din 

Legea pentru modificarea art.109 din Ordonan^a de urgen^a a Guverniilui 

nr.195/2002 privind circula^ia pe drumurile publice este neconstituJ:ional.

Examinand obiec5:ia de neconstitu^ionalitate, Curtea constata ca reexaminarea 

realizata conform art. 147 alin. (2) din Constitu^ie, potrivit caruia „in cazurile de 

neconstitu^ionalitate care privesc legile, inainte de promulgarea acestora, 

Parlamentul este obligat sa reexamineze dispozipile respective pentru punerea lor 

de acord cu decizia Curlii Constitufionale", presupune deschiderea de drept a 

procedurii de reexaminare a legii de catre Parlament pentru punerea de acord a 

prevederilor neconstitulionale cu decizia Cur^ii Constitu^ionale, in temeiul art. 147 

alin. (2) din Constitulie. In cadrul acestei proceduri, Parlamentul poate modifica 

alte prevederi legale numai dacd acestea se gdsesc intr-o legdturd indisolubild cu 

dispozipiile declarate ca fiind neconstitupionale, pentru a asigura caracterul unitar al 

reglementdrii, ^i, in mdsura in care se impune, va recorela celelalte dispozipii ale legii 

ca operapiune de tehnica legislativd, fard a putea aduce alte modificdri de substanpd 

legii in cauzd (Decizia nr. 33 din 23 ianuarie 2018, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr.l46 din 15 februarie 2018, paragraful 187, §i Decizia nr.334 

din 10 mai 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.455 din 31 

mai 2018, par.32].

Curtea re);ine, ca, in urma reexaminarii, textul critical, fafa de forma sa 

inifiala cuprinde sintagma „mijloacelor tehnice certificate" ?i ca este o 

adaugare nepermisa in con(inutul acestuia, avand in vedere ca modificarea 

astfel operata nu vizeaza dispozipii constatate ca fiind neconstitupionale, nu se 

afla in legatura indisolubila cu acestea $i nu este un text care trebuie recorelat 

ca urmare a modificarilor operate in vederea punerii de acord cu decizia 

Curpii Constitupionale.
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De asemenea, Curtea retine ca articolul unic [cu referire la artl09 alin.(4)' 

din lege avea in forma sa inifiala urmatorul cuprins: „(4) Dispozitivele destinate 

masurarii vitezei se instaleaza exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile ^i 

insemnele distinctive ale polifiei rutiere ^i care sunt pozi^ionate vizibil. Dispozitivele 

mobile, de tip pistol, destinate masurarii vitezei se utilizeaza la o distanfa maxima 

de 10 metri de autovehiculele care prezinta inscrisurile ^i insemnele distinctive ale 

poli|:iei rutiere. Se interzice utilizarea dispozitivelor de masurare a vitezei din 

autovehicule care nu prezinta inscrisurile ^i insemnele distinctive, de catre polifi§ti 

care nu poarta uniforme, cu inscrisuri ^i insemne distinctive, conform alin.(l)''. Dupa 

reexaminare, acesta a dobandit urmatorul cuprins; „(4] Dispozitivele destinate 

masurarii vitezei se instaleaza exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile §i 

insemnele distinctive ale polifiei rutiere. Dispozitivele mobile, de tip pistol, 

destinate masurarii vitezei se utilizeaza la o distanfa maxima de 10 metri de 

autovehiculele care prezinta inscrisurile §[ insemnele distinctive ale polifiei rutiere. 

Se interzice utilizarea dispozitivelor de masurare a vitezei din autovehicule care nu 

prezinta inscrisurile 5! insemnele distinctive, de catre polifi^ti care nu poarta 

uniforme, cu inscrisuri ^i insemne distinctive, conform alin.(l) ^i care nu sunt 

amplasate in locuri vizibile". Curtea constata ca legiuitorul a operat in cadrul 

reexaminarii o modificare asupra unui text care nu a fost constatat ca fiind 

neconstitufional, care nu era in legatura directa cu vreun astfel de text §i care nu 

trebuia recorelat ca urmare a Decizie nr.684 din 6 noiembrie 2018, coroborat cu 

faptul ca textul introdus creeaza un dubiu cu privire la obiectul amplasarii/ 

pozi^ionarii, §i anume autovehiculul sau dispozitivul de masurare a vitezei, astfel 
fiind depa^ite limitele reexaminarii prevazute de art. 147 alin. (2) din 

Constitu(ie.
In conformitate cu prevederile art. 147 alin. (4] din Constitufie, deciziile 

CurJ:ii Constitufionale sunt general obligatorii 5! au putere numai pentru viitor, de la 

data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.
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In consecinjia, membrii Comisiei pentru constitut:ionalitate si membrii 

Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitaji validari au hotarat, cu 

unanimitate de voturi a celor prezen^i, in sedintele din 20 februarie 2020, respectiv 

10 martie 2020, sa adopte raport comun de respingere a legii trimise la 

promulgare pe care il supun plenului Senatului spre dezbatere §1 adoptare.

in raport cu obiectul sau de reglementare, legea face parte din categoria 

legilor ordinare 5i urmeaza sa fie adoptata in conformitate cu prevederile art. 76 

alin. (2) din Constitufia Romaniei.

Potrivit prevederilor art 75 alin. (1) din ConstituJ:ia Romaniei §i ale art 92 

alin. (7) pet 1 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera 

sesizata.

PRi§EDINTE 

Senator $erban NICOLAE

PRE§EDINTE 

Senator Nicu fAlc6i

V

/

SECRETAR SECRETAR 

Senator Adrian-Nicolae DIACONU
i

enator lonut SIBINESCU *
------ -
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