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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

 

                                                                                                       București, 2 noiembrie 2022 
                                                                                                               

                                                                                                PLx. 11/2022 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Proiectului de Lege pentru 

reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier și 

constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice, transmis 

comisiilor sesizate în fond cu adresa nr. PLx. 11/2022. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 
      

 
 

PREȘEDINTE, 

Laura VICOL 
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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 

ȘI IMUNITĂȚI 
 

                                                                                                      București, 2 noiembrie 2022 
                                                                                                                                                  

PLx. 11/2022 

 

RAPORT PRELIMINAR  

asupra  Proiectului de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video 

de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor 

rutiere pe drumurile publice 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia juridică, de disciplină 

și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia 

pentru industrii și servicii și Comisia pentru transporturi au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru reglementarea utilizării 

sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a 

abaterilor rutiere pe drumurile publice, transmis comisiilor sesizate în fond cu 

nr. PLx 11/2022.  

Senatul a adoptat inițiativa în condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 875/2021, a avizat negativ proiectul de 

act normativ. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 7130/2021, a avizat nefavorabil 

inițiativa. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor au avizat negativ  proiectul de act 

normativ. 

    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui sistem 

video de monitorizare a traficului rutier și de constatare automată a abaterilor 

rutiere pe drumurile publice, precum și modalitatea de utilizare a acestui sistem.                      

 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în 

ședința din data de 2 noiembrie 2022. Membrii comisiei au fost prezenți la lucrări 

conform listei de prezență. 

 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, Comisia juridică, de disciplină 

și imunități a hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită celorlalte comisii 

sesizate în fond un raport preliminar de respingere a proiectului de lege. 

 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

                                                                   

PREȘEDINTE, 

Laura VICOL 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

     Alina Grigorescu 

 


