
 

  
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂ�I     
 
Bucureşti, 17 decembrie 2019 
            Nr. 4c-13/950 

     AVIZ  
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 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 permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 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 permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, trimis cu adresa nr. P.L.x. 545 din 28 octombrie 2019 şi 
înregistrată cu nr. 4c-13/950 din 30 octombrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedin�a din 23 
octombrie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut ini�iativa 
legislativă men�ionată mai sus în şedinţa din 17 decembrie 2019. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea atribuţiilor Direcţiei 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi actualizarea normelor referitoare la 
asigurarea drepturilor personalului din cadrul Direcţiei şi a serviciilor publice comunitare pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere 
şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a categoriilor de personal din aceste structuri. 

 Membrii Comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.743/27.08.2019.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunită�i de către Biroul Permanent. 

Ini�iativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 

                           PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                          Nicuşor HALICI                                    Aida – Cristina CĂRUCERU 
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