Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI
București, 25 iunie 2019
Nr.4c-7/221

COMISIA PENTRU APĂRARE
ORDINE PUBLICĂ ȘI
SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
București, 25 iunie 2019
Nr.4c-15/371

Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului 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, transmis Comisiei
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională, pentru dezbatere pe fond, cu adresa nr. PL. x 247 din 28 mai 2019.

PREŞEDINTE,
Florin-Claudiu ROMAN

PREȘEDINTE,
Dorel-Gheorghe Căprar

1/4

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI
București, 25iunie 2019
Nr.4c-7/221

COMISIA PENTRU APĂRARE
ORDINE PUBLICĂ ȘI
SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
București, 25 iunie 2019
Nr.4c-15/371

RAPORT COMUN
asupra proiectului 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 conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
şi Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare
pe fond, în procedură obişnuită, cu 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, transmis cu adresa nr. PL. x 247 din 28 mai 2019, înregistrat cu nr. 4c7/221 din 29 mai 2019, respectiv nr. 4c-15/371 din 28 mai 2019.
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din
Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.322 din 23
aprilie 2019.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform
avizului nr.4c-13/469 din 5 iunie 2019.
Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c16/10 din 4 iunie 2019.
Comisia pentru transporturi și infrastructură a avizat favorabil proiectul de lege, conform
avizului nr.4c-4/77 din 12 iunie 2019.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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. Modificările aduse Tratatului EUCARIS 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.
Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au examinat
proiectul de lege în ședințe separate.
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în
şedinţa din 25 iunie 2019, iar Comisia pentru apărare și ordine publică a examinat proiectul de lege în
şedinţa din 12 iunie 2019.
La lucrările Comisiilor au fost prezenţi deputații conform listelor de prezență.
La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, în calitate de invitat, domnul Bobescu Mihai - subsecretar de stat
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate
de voturi, adoptarea proiectului 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,
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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 forma prezentată.
În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.

PREŞEDINTE,

PREȘEDINTE,

Florin-Claudiu ROMAN

Dorel-Gheorghe Căprar

SECRETAR,

SECRETAR,

Simona BUCURA-OPRESCU

Dumitru Lupescu

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma

Consilier parlamentar,
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