
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE pentru modiflcarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr,195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si pentru 

modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Parlainentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, republicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 670 din 3 
august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, dupa punctul 20 se introduce un nou punct, pet. 20^, cu 
urmatorul cuprins:

„20L Mijloc video - dispozitiv folosit de participantul la trafic sau de autoritatile 
administratiei publice locale, chiar daca nu este certificat, omologat si verificat 
metrologic, care produce o inregistrare video prin intermediul careia se 
atesta desfasurarea unui eveniment, si cu ajutorul careia se probeaza mcalcari ale unor 
reguli de circulatie."

2. Dupa alineatul (2) al articolului 109, se introduce un nou alineat, alin.
(2^), cu urmatorul cuprins:

„(2^) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace video folosite 
de participantii la trafic ori de autoritatile administratiei publice locale, daca acestea 
permit stabilirea certa a numarului de inmatriculare, culorii, marcii si modelului 
vehiculului implicat in savarsirea contraventiei, consemnandu-se aceasta in procesul- 
verbal de constatare a contraventiei. Pentru constatarea contraventiei este necesara si 
declaratia pe propria raspundere a participantului la trafic asupra faptelor ce constituie 
contraventii si asupra autenticitatii si veridicitatii inregistrarii video furnizate de catre 
acesta."



3. Alineatul (3) al articolului 109, se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

„(3i] In cazurile prevazute la alin.[2] si {2^], procesul-verbal se poate tncheia 51 in lipsa 
contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionandu- 
se aceasta in procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.

Art. II. - Art. 324 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 324: Falsificarea unei inregistrari
(1] Falsificarea unei inregistrari prin contrafacere, alterare ori prin determinarea 
atestarii unor imprejurari necorespunzatoare adevarului sau omisiunea inregistrarii 
unor date sau imprejurari, daca a fost urmata de folosirea de catre faptuitor a 
inregistrarii ori de incredinjarea acesteia unei alte persoane spre folosire, in vederea 
producerii unei consecin|:e juridice, se pedepse^te cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amenda.
(2] Cu aceea§i pedeapsa se sancfioneaza folosirea unei inregistrari falsificate in vederea 
producerii unei consecinte juridice.
(3] Prin inregistrare, in sensul prezentului articol, se intelege atestarea unei valori, 
greutati, masuri ori a desfasurarii unui eveniment, realizata, in tot sau in parte prin 
intermediul unui dispozitiv.
(43 Daca fapta prevazuta in alin. [1] are ca obiect 0 inregistrare tehnica pedeapsa este 
inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(5) Cu aceea^i pedeapsa se sancjioneaza folosirea unei inregistrari tehnice falsificate in 
vederea producerii unei consecinte juridice.
(6] Prin inregistrare tehnica, in sensul prezentului articol, se intelege atestarea unei 
valori, greuta3:i, masuri ori a desfasurarii unui eveniment, realizata, in tot sau in parte, 
in mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat si care este destinata 
a proba un anumit fapt, in vederea producerii de consecinte juridice."

Art. III. - In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la 
propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul va adopta hotararea de 
modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulatia pe drumurile publice.

Art. IV. - Finantarea cheltuielilor prevazute de prezenta lege se asigura integral 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.



Art. V. - Prevederile artl si ale art.II se aplica incepand cu luna urmatoare intrarii 
in vigoare a Legii bugetului de stat.
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Aceasta lege a fast adoptata de ParlamentuI Romdniei, cu respectarea prevederUor art 75 
alin. (1) si ale art 76 alin. [2] din Constitutia Romdniei, republicatd.

Pre§edintele Camerei Deputatilor, Pre^edintele Senatului,

SORIN MIHAI GRINDEANU ANCA DRAGU


