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   Către, 
 

   BIROUL PERMANENT AL  
   CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun 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,  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 545 din 28 octombrie 2019. 

 
 
 

      PREŞEDINTE,    PREȘEDINTE, 

      Angelica FĂDOR                                Ion MOCIOALCĂ 
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R A P O R T   C O M U N 
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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  au fost sesizate, cu dezbaterea pe 

fond, în procedură obişnuită, 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,  transmis cu 

adresa nr. PL. x 545 din 28 octombrie 2019, înregistrat cu nr. 4c-7/517 din 29 

octombrie 2019, respectiv nr. 4c-15/692 din 29 octombrie 2019. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 alin. 

(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20190304�
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 Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 23 octombrie 2019, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 

art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 

nr.743 din 27 august 2019. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de 

lege, conform avizului nr.4c-13/950 din 30 octombrie 2019. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-6/676 din 29 

octombrie 2019. 

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr.4c-2/902 din 11 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. 

         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 4 februarie 2020, iar Comisia pentru apărare și ordine 

publică a examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 noiembrie 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 Duculescu Dorin - 

consilier juridic din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20190220�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20190304�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=34&leg=2016&cam=2&pag=comp20190304�
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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 forma 

adoptată de Senat.  

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

      PREŞEDINTE,    PREȘEDINTE, 

      Angelica FĂDOR                                Ion MOCIOALCĂ 

                    

                  

      SECRETAR,                 SECRETAR, 

      Constantin ŞOVĂIALĂ                 Dumitru Lupescu     
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