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PARLAMENTUL ROMANIEl

CAMERA DEPUTATILORSENAT

LEGE

pentru modificarea §i completarea art. 109 din Ordonan|a de urgenja a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu 

modificarile §i completarile ulterioare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Articol unic.- Articolul 109 din Ordonan^a de urgen|a a Guvernului nr.195/2002 

privind circula^ia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modified §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (1) §i (2) ale articolului 109 se modiflea vor avea urmatorul 

cuprins:

(1) Constatarea contraven|iilor §i aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre 

poli^istul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre



politi§tii de frontiera. Politi§tii rutieri, respectiv politi§tii de frontiera sunt obligati 

sa poarte uniforma cu inscrisuri §i insemne distinctive.

(2) Constatarea contraventiilor cu privire la faptele care incalca dispozitiile privind 

limitele de viteza se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate §i 

verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a 

contraventiei.

2. Dupa alineatul (2) al articolului 109, se introduc trei alineate noi, aliii.(2^), 

(2^) §i (2^), cu urmatorul cuprins:

(2’) Autovehiculele destinate controlului traficului, care utilizeaza dispozitive 

destinate masurarii vitezei vor fi pozitionate vizibil §i vor prezenta inscrisurile §i 

insemnele distinctive ale politiei rutiere.

(2^) Se interzice utilizarea dispozitivelor de masurare a vitezei din autovehicule 

care nu prezinta inscrisurile si insemnele distinctive, de catre politisti care nu 

poarta unifomie, cu inscrisuri si insemne distinctive, conform alin. (1).

(2^) Autovehiculele pe care sunt instalate dispozitivele radar, pot fi utilizate 

stationar sau in miscare.

3. Alineatul (3) al articolului 109 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(3) in cazurile prevazute la alin.(2) §i numai cu respectarea prevederilor alin.(l) §i 

(2^), procesul-verbal se poate incheia §i in lipsa contravenientului, dupa stabilirea 

identita^tii conducatorului de vehicul, mentionandu-se aceasta in procesul-verbal, 

fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.



4. Dupa alineatul (3) al articolului 109, se introduce un alineat nou, alin.(3^), 

cu urmatorul cuprins:

(3^) Se interzice constatarea contraventiilor prevazute la alin. (2) cu ajutoml 

dispozitivelor radar, cu incalcarea prevederilor alin. (2^) §i (2^).

5. Dupa alineatul (4) al articolului 109, se introduce un alineat nou, alin.(4^), 

cu urmatorul cuprins:

(4^) Nerespectarea prevederilor alin. (2’) §i (2^) atrage nulitatea absoluta a 

procesului-verbal de constatare a contraventiei §i sanctionarea polilistului, in 

condiliile art.55 din Legea nr.360/2002 privind statutul polilistului, cu modificarile 

§i completarile ulterioare.

Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor,

ANCADANA DRAGU LUDOVIC ORBAN




