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În perioada 4 – 6 iunie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 

PLx 247/2019 - Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre 
semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la 
Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere 
(EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea 
art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanţa 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.  

În şedinţa din data de 4 iunie a.c., membrii Comisiei au examinat proiectul 
de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 
iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii 
privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 
29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanţa 
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.  

În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a susţinut că Sistemul 
european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS) este 
un sistem comun de schimb de date şi informaţii reritoare la permisele de 
conducere. Aderarea României la Tratatul EUCARIS s-a realizat prin Legea 
nr.241/20111, ca urmare a aderării la Tratatul EUCARIS statul român beneficiază de 
acces la un sistem performant de evidenţă în domeniul înmatriculării vehiculelor şi 
evidenţei permiselor de conducere. 

De asemenea, s-a menţionat că obiectivul principal al modificării Tratatului 
EUCARIS este reprezentat de nevoia de a permite ca Sistemul EUCARIS să fie 
utilizat atât pentru schimbul de date, cât şi pentru schimbul de date bazat pe acte 
juridice ale UE sau pe alte acorduri bilaterale sau multilaterale. 
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Totodată, au fost enumerate modificările aduse Tratatului EUCARIS, care 
vizează, în principal, următoarele aspecte:  

- clarificarea faptului că o Parte la Tratatul EUCARIS este întotdeauna un stat şi 
nu o organizaţie,  

- definirea sintagmei „Terţă Parte” ca fiind un stat care nu este Parte la Tratat, 
sau o entitate publică, acţionând în afara jurisdicţiei unui stat (de exemplu, 
Comisia Europeană), care utilizează platforma EUCARIS pentru orice schimb 
de date pe baza unui act legislativ al Uniunii Europene sau a unui acord 
bilateral sau multilateral,  

- extinderea aplicaţiei EUCARIS astfel încât aceasta să poată fi utilizată de 
Terţe Părţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

A participat la şedinţă, din partea Guvernului, în calitate de invitat, Dl 
Comisar șef de poliţie Mihai-Valentin BOBESCU - Subsecretar de Stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În zilele de 5 şi 6 iunie membrii Comisiei au avut studiu individual asupra 
iniţiativelor legislative înregistrate la Comisie, în vederea dezbaterii ulterioare. 

La şedinţele Comisiei din data de 4 şi 6 iunie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), 
Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Bogaciu Alexandra Corina (PRO EU), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-
Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei 
Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Pau 
Radu Adrian (PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru 
(PNL). Au fost absenţi: Constantin Daniel (PRO EU) şi Tomac Eugen (PMP). 

La şedinţa Comisiei din data de 5 iunie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna 
Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună 
Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bogaciu 
Alexandra Corina (PRO EU), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian 
(afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic 
(ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD), Pau Radu Adrian (PRO EU), Rotaru 
Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Constantin 
Daniel (PRO EU), Korodi Attila (UDMR) şi Tomac Eugen (PMP). 

 

 

     Preşedinte,               Secretar, 

 

             Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtună 
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