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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIEI PENTRU 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 

  
      Nr. 4c-7/82 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ  
 
      Nr. 4c-15/ 692 /2019 

 
București, 26.05.2020   

PLx 545/2019 
 

   Către:     

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUM SUPLIMENTAR 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 apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, pentru 

dezbatere pe fond, în procedură obișnuită, cu adresa PLx.545/2019 din 28 octombrie 

2019. 

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

legilor ordinare.  

PREȘEDINTE, 

ANGELICA FĂDOR 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIEI PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Nr. 4c-7/82 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

 
Nr. 4c-15/ 692 /2019 

 
București, 26.05.2020 

PLx 545/2019 
 

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR   
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. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului,  au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură 
obișnuită, 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 
PLx.545/2019 din 28.10.2019 și înregistrat cu nr. 4c-15/ 692 din 29.10.2019, respectiv cu nr.4c-7/517 din 29.10.2019. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 91 alin. (9) pct.1  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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  Senatul a adoptat proiectul de lege, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată,  în ședința din 23 octombrie 2019. 
  Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 743/27.08.2019, a avizat favorabil proiectul de Ordonanţa a  Guvernului.  
  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale conform avizului cu nr. 4c-6/676 din 28 noiembrie 
2019, a avizat favorabil inițiativa legislativă. 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci conform avizului cu nr. 4c-2/902 din 11 decembrie 2019, a avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunități  conform avizului cu nr. 4c-13/950 din 17 decembrie 2019, a avizat favorabil inițiativa 
legislativă. 
  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, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 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. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului 
Camerei Deputaților,  adoptarea proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. În acest sens au depus raportul comun în data de 10 
februarie 2020. 

În ședința de Plen a Camerei Deputaților din 25 februarie 2020, s-a hotărât retrimiterea proiectului de lege celor două Comisii, 
în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a reluat dezbaterile asupra proiectului de lege, în şedinţa online din data 
de 26 mai 2020. La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenţi conform listei de prezență.  

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a reluat dezbaterile asupra proiectului de lege, în şedinţa online din 
data de 9 iunie 2020. La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
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 
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simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu amendamente admise cuprinse în 
Anexa care face parte integrată din prezentul raport comun suplimentar.  
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

      PREŞEDINTE,    PREȘEDINTE, 

      Angelica FĂDOR                                Ion MOCIOALCĂ 

                    

                  

      SECRETAR,                 SECRETAR, 

           Simona BUCURA-OPRESCU     Dumitru LUPESCU     
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      Anexa  
PLX 545/2019 

 
AMENDAMENTE ADMISE  

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.24 din 27 august 2019 Textul  
adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
 

Titlul Legii
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 

 

Nemodificat   

2.  
 

--- 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.24 din 
27 august 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, adoptată în temeiul 
art. l pct. III poz. l din Legea nr. 
128/2019 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, 
şi publicată în Monitorul Oficial 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 24 din 27 august 2019 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea și 
evidența pașapoartelor simple și 
serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor adoptată în temeiul art. l 
pct. III poz. l din Legea nr. 128/2019 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 709 din 29 august 2019, cu 
următoarele modificări: 

Tehnică legislativă - 
ORDONANŢĂ nr. 3 din 
28 ianuarie 2020 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,  schimbă 
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al României, Partea I, nr.709 din 
29 august 2019. 

 
Autori: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională și 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
 

titlul OG 83 

3 Titlul Ordonanței 
 
 

ORDONANŢĂ 
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 

 1. Titlul ordonanței se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 

ORDONANȚĂ 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de paşapoarte şi 

serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor 
 
Autori: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională și 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
 

Tehnică legislativă - 
ORDONANŢĂ nr. 3 din 
28 ianuarie 2020 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,  schimbă 
titlul OG 83 

4.  
 
 
Articol unic. - 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, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 
2001, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi 

 2. Partea introductivă a articolului 
unic se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
"Articol unic. - Ordonanţa Guvernului 
nr. 83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de 
paşapoarte şi serviciilor publice 
comunitare regim permise de 
conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 543 
din 1 septembrie 2001, aprobată cu 
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completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

modificări şi completări prin Legea nr. 
362/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează:” 
 
Autori: Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională și 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
 

5 1.La articolul 112 alineatul (1), litera e) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"e) prelucrează, în condiţiile legii, date 
referitoare la persoană şi vehicul, inclusiv prin 
mijloace automatizate, pe care le valorifică 
prin proceduri informatice pentru realizarea 
operaţiunilor de înmatriculare, radiere, 
autorizare pentru circulaţie provizorie a 
vehiculelor, precum şi de eliberare permise de 
conducere sau examinare a candidaţilor pentru 
obţinerea permisului de conducere, cu luarea 
măsurilor necesare privind asigurarea 
confidenţialităţii şi protecţiei acestor date;" 
 

 
 
 
 
 

Nemodificat 
 

 

 

 

 

 

 

6 2.La articolul 112, alineatul (3) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"(3) În exercitarea atribuţiilor legale specifice, 
serviciile publice comunitare regim permise 
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
cooperează cu serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple, cu cele locale şi judeţene de evidenţă a 
persoanelor, cu serviciul public comunitar de 
evidenţă a persoanelor al municipiului 
Bucureşti, precum şi cu 
unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale." 
 

 
 
 

Nemodificat 
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 3.La articolul 115 alineatul (1), litera f) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"f) furnizează, în condiţiile legii, datele de 
identificare a persoanei prevăzute la art. 11 
alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi datele de 
identificare a vehiculului, solicitate de 
autorităţi şi instituţii publice, operatori 
economici şi de alte persoane juridice;" 
 

 Nemodificat 
 

 

7. 4.La articolul 115 alineatul (1), după litera 
m) se introduc trei noi litere, literele n)-p), 
cu următorul cuprins: 
"n) eliberează permise de conducere, 
certificate de înmatriculare, autorizaţii de 
circulaţie provizorie şi plăci cu numere de 
înmatriculare pentru sprijinirea activităţii 
autorităţilor/ instituţiilor publice cu atribuţii în 
domeniul ordinii publice şi securităţii 
naţionale, precum şi pentru testarea şi 
urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice 
şi a sistemului de emitere a documentelor; 
o) dezvoltă, testează şi urmăreşte funcţionarea 
aplicaţiilor informatice specifice şi a 
sistemului de emitere a documentelor; 
p) gestionează activitatea de resurse umane 
pentru serviciile publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor, conform competenţelor în 
domeniul resurselor umane." 
 

 Nemodificat 
 

 

8. 5.La articolul 151, alineatul (6) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"(6) Drepturile personalului Direcţiei generale 
de paşapoarte se asigură prin bugetul acestei 
direcţii de la capitolul 61.01 «Ordine Publică 

 Nemodificat 
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şi Siguranţă Naţională», iar drepturile 
personalului serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple se asigură prin bugetul instituţiilor 
prefectului în cadrul cărora acestea 
funcţionează, de la capitolul 61.01 «Ordine 
Publică şi Siguranţă Naţională»" 
 

9. 6.La articolul 152, alineatele (1) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 152 
(1) Personalul Direcţiei regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi al 
serviciilor publice comunitare regim permise 
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
este constituit din poliţişti şi personal 
contractual. 
........................................................................... 
(5) Drepturile personalului Direcţiei regim 
permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor se asigură prin bugetul acestei 
direcţii, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică 
şi Siguranţă Naţională», iar drepturile 
personalului atelierelor de confecţionare a 
plăcilor cu numărul de înmatriculare se 
asigură prin bugetul acestei direcţii, de la 
capitolul 61.10 «Ordine Publică şi Siguranţă 
Naţională». Drepturile personalului serviciilor 
publice comunitare regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor se 
asigură prin bugetul instituţiilor prefectului în 
cadrul cărora acestea funcţionează, de la 
capitolul 61.01 «Ordine Publică şi Siguranţă 
Naţională»" 

 Nemodificat 
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	      Anexa 
	PLX 545/2019
	AMENDAMENTE ADMISE 
	Motivare
	Text propus 
	Textul 
	Text OUG nr.24 din 27 august 2019
	Nr.
	(autor amendament)
	adoptat de Senat
	crt.
	Nemodificat 
	Titlul Legii: 
	1.
	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
	Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor adoptată în temeiul art. l pct. III poz. l din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 29 august 2019, cu următoarele modificări:
	Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.24 din 27 august 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, adoptată în temeiul art. l pct. III poz. l din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.709 din 29 august 2019.
	Tehnică legislativă - ORDONANŢĂ nr. 3 din 28 ianuarie 2020 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,  schimbă titlul OG 83
	2.
	---
	Autori: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	Tehnică legislativă - ORDONANŢĂ nr. 3 din 28 ianuarie 2020 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,  schimbă titlul OG 83
	1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:
	Titlul Ordonanței
	3
	ORDONANȚĂ
	ORDONANŢĂ
	pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
	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
	Autori: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	2. Partea introductivă a articolului unic se modifică și va avea următorul cuprins: 
	4.
	"Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:”
	Articol unic. - 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
	Autori: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	Nemodificat
	1.La articolul 112 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	5
	"e) prelucrează, în condiţiile legii, date referitoare la persoană şi vehicul, inclusiv prin mijloace automatizate, pe care le valorifică prin proceduri informatice pentru realizarea operaţiunilor de înmatriculare, radiere, autorizare pentru circulaţie provizorie a vehiculelor, precum şi de eliberare permise de conducere sau examinare a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, cu luarea măsurilor necesare privind asigurarea confidenţialităţii şi protecţiei acestor date;"
	Nemodificat
	2.La articolul 112, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	6
	"(3) În exercitarea atribuţiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu cele locale şi judeţene de evidenţă a persoanelor, cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti, precum şi cu unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale."
	Nemodificat
	3.La articolul 115 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	"f) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare a persoanei prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare a vehiculului, solicitate de autorităţi şi instituţii publice, operatori economici şi de alte persoane juridice;"
	Nemodificat
	4.La articolul 115 alineatul (1), după litera m) se introduc trei noi litere, literele n)-p), cu următorul cuprins:
	7.
	"n) eliberează permise de conducere, certificate de înmatriculare, autorizaţii de circulaţie provizorie şi plăci cu numere de înmatriculare pentru sprijinirea activităţii autorităţilor/ instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice şi a sistemului de emitere a documentelor;
	o) dezvoltă, testează şi urmăreşte funcţionarea aplicaţiilor informatice specifice şi a sistemului de emitere a documentelor;
	p) gestionează activitatea de resurse umane pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, conform competenţelor în domeniul resurselor umane."
	Nemodificat
	5.La articolul 151, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
	8.
	"(6) Drepturile personalului Direcţiei generale de paşapoarte se asigură prin bugetul acestei direcţii de la capitolul 61.01 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională», iar drepturile personalului serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se asigură prin bugetul instituţiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcţionează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională»"
	Nemodificat
	6.La articolul 152, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
	9.
	"Art. 152
	(1) Personalul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este constituit din poliţişti şi personal contractual.
	...........................................................................
	(5) Drepturile personalului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul acestei direcţii, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională», iar drepturile personalului atelierelor de confecţionare a plăcilor cu numărul de înmatriculare se asigură prin bugetul acestei direcţii, de la capitolul 61.10 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională». Drepturile personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul instituţiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcţionează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică şi Siguranţă Naţională»"

