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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN  asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare 
regim premise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, trimis Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în 
fond, cu adresa PLx. 682/2015 din  din 19 octombrie 2015 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 

              PREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE, 
 

             ION MOCIOALCĂ                                 PAUL VICTOR DOBRE  
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RAPORTCOMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015  

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim premise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului  şi  Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor 

publice comunitare regim premise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, trimis cu adresa nr. 

PLx.682 din 19 octombrie 2015 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională cu nr.4c-12/311 din 20.10.2015, respectiv 4c-6/378 din 20.10.2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în ședința din 12 

octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr. 853 din 11.08.2015. 

 Comisia pentru transporturi şi infrastructură a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr. 4c-26/187 din 27 octombrie 2015.  

Comisia juridică, de disciplină și imunități  a avizat favorabil proiectul de lege, 

conforma vizului nr. PLx.682/2015 din 27 octombrie 2015 

           Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 

 



 

Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.362/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Se preconizează desemnarea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor (DRPCIV) ca punct naţional de contact pentru Directiva (UE) 2015/413, urmând ca 

aceasta să asigure accesul automat la datele privind vehiculele, proprietarii sau deţinătorii 

vehiculelor pentru autorităţile competente dintr-un stat terţ, precum şi accesul autorităţilor române 

competente la datele similare din sistemul de evidenţă aparţinând statului terţ, în condiţiile 

acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din data de 27 

octombrie 2015 au fost   prezenţi 20 deputaţi din cei 26 de membri. 

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  din data de 3 

noiembrie  2015 au fost prezenţi 20 deputaţi din cei 22 de membri.  

La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor Interne, 

doamna Irina Alexe – Secretar general adjunct.  

În urma dezbaterilor,  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  şi 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au hotărât, cu unanimitate de 

voturi,  adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim premise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor în forma prezentată. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din Constituţia 

României, republicată. 

  
                PREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE,       
              Ion MOCIOALCĂ                                   Paul Victor DOBRE 
 
 
                SECRETAR,             SECRETAR, 
                 Ioan BENGA      Constantin AVRAM 

          
Consilier parlamentar, Luminița Oprea         Sef serviciu Sofia Chelaru 
           Consilier parlamentar Nicoleta Toma 
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