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„Consiliul Economic §i Social este organ consultativ al Parlamentului §i al Guvemului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organic! de infiintare, organizare §i funcponare.” (Art. 141 din Constitufia Romdniei revizuitd)

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

...AVIZ\^L.

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea 

art.96 din Ordonanta de Urgen^a nr.l95 din 2002 privind circula^ia pe 

drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

nr.670 din 03.08.2006, cu modificarile si completarile ulterioare

(bl25/7.04.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i funcdonare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizareapropunerii legislative pentru modificarea §i completarea art.96 

din Ordonan}a de Urgentd nr. 195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice, 

republicata in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare (bl25/7.04.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si funcponarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 28.04.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

urmatoarea motivare:

• desi intentia declarata a initiatorului este ca §oferul care a savarsit o contraventie sa 

nu aiba de suferit in contextul in care locul de munca depinde de existenta unui
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permis de conducere valabil, suspendarea permisului de conducere rezulta din vina 

exclusiva a soferului respectiv, care a incalcat Codul Rutier. In momentul in care a 

savar§it fapta care a dus la suspendarea permisului, §oferul ar fi trebuit sa ia in calcul 

faptul ca isi pune in pericol locul de mimca §i situatia financiara;

• propunerea legislativa ar putea duce la o inrautatire a situatiei, §i a§a nefericite, de pe 

§oselele din Romania, intrucat ar incuraja un comportament iresponsabil din partea 

§oferilor, care ar putea gandi ca pot sa nu respecte regulile de circulate pentru ca 

oricum nu vor fi afectati decat intr-un moment in care nu au nevoie de permisul auto 

(sunt plecati din tara, sunt in concediu, participa la anumite evenimente etc.);

• expunerea de motive nu este relevanta in raport cu problematica in discutie, amanarea 

sanctiunilor fiind de natura a crea un precedent periculos, ce poate fi insotit pe viitor 

de o scadere a precautiei la volan;

• textul initiativei este neclar formulat, lasand la latitudinea organelor care aplica 

legislatia rutiera aprobarea cererii de amanare a perioadei suspendarii dreptului de a 

conduce pe drumurile publice;

• propunerea deviaza de la caracterul preventiv al legislatiei rutiere, fiind de natura a 

afecta siguranta participantilor la trafic si dilueaza caracterul sanctionatoriu al 

contraventiilor.
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