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A V I Z 
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 transporturi şi 
infrastructură a fost sesizată pentru aviz, prin adresa nr.P.L.-x. 247/2019 din data de 28 mai 
2019, 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. 

  Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care au fost  
sesizate în fond. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege mai sus 
menţionat în şedinţa din 12 iunie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.   

În raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de lege se încadrează în categoria 
legilor ordinare. 
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