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   Către,  
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii 

legislative pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea 

autovehiculelor, trimisă Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului şi Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

pentru dezbatere în fond cu adresa nr. Plx. 23 din 10 februarie 2014. 

  
 
 
             VICEPREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 

  Laurențiu NISTOR                                       Ion MOCIOALCĂ 
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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru înființarea ghișeului unic pentru 

înmatricularea autovehiculelor 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, în procedură obișnuită, cu propunerea legislativă pentru înființarea ghișeului unic 
pentru înmatricularea autovehiculelor,  trimisă cu adresa nr. Plx. 23 din 10 februarie 
2014,  înregistrată cu nr. 4c-6/24 din 10 februarie 2014, respectiv cu nr. 4c-12/26 din  
10 februarie 2014. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor 
este Cameră Decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 
1014 din 27 septembrie 2013. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere, cu nr. 2372/DRP din 6 
decembrie 2013 prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
înființarea, în cadrul fiecărei reprezentanțe teritoriale a Regiei Autonome ”Registrul 
Auto Român”, a ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor, prin preluarea 
atribuțiilor în acest domeniu de la serviciile publice comunitare regim permise de 
conducere și înmatriculare a vehiculelor, din cadrul aparatului propriu al prefecturilor 
județene și al Prefecturii municipiului București. Totodată se prevede înființarea, în 
cadrul regiei Autonome Registrul Auto, a Departamentului ghișeu unic pentru 
înmatricularea autovehiculelor, care va prelua atribuțiile privind înmatricularea 
vehiculelor exercitate în prezent de Direcția Regim Permise de Conducere și 
Inmatriculare a Vehiculelor, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat iniţiativa legislativă 
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în şedinţa din 25 martie 2014, iar membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională au examinat inițiativa legislativă în ședința din 4 februarie 2014. 

Din numărul total de 24 de  membri ai Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 20 deputaţi. 

Din numărul total de 24 de  membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională au participat la şedinţă 23 deputaţi. 

In conformitate cu prevederile art.54 și art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, a participat la dezbateri domnul chestor de poliție Doru 
Dumitrescu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că potrivit dispozițiilor Ordonanței 
Guvernului nr.83/2001, aprobataă cu modificări prin Legea nr.362/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, activitatea serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, care funcționează în cadrul 
aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București este 
coordonată de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, 
organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Transferul artibuțiilor Direcției regim 
permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor referitoare la înmatricularea 
autovehiculelor către noul Departament care ar urma să se înființeze în cadrul Regiei 
Autonome ”Registrul Auto Român”, astfel cum dispune art.2 alin.(1) din propunere, are 
ca efect reorganizarea acestui organ de specialitate, prin restrângerea competenței 
atribuite inițial. Registrul Auto Român nu este o autoritate publică, ci un agent 
economic cu capital de stat, ceea ce exclude din sfera sa de competență emiterea actelor 
administrative din categoria celor în care se încadrează înmatricularea vehiculelor. De 
altfel, atribuțiile RAR astfel cum sunt prevăzute în actul normativ menționat sunt în 
totalitate de natură tehnică. 

 
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea propunerii legislative pentru înființarea ghișeului unic pentru 
înmatricularea autovehiculelor. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
             VICEPREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 

  Laurențiu NISTOR                                       Ion MOCIOALCĂ 
 
 
 

                     SECRETAR,            SECRETAR, 
   Radu BABUȘ           Ion RĂDUCANU 
        
 
 
 
Expert parlamentar, Nicoleta Toma       Consilier parlamentar, Aida Dumitrescu 
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