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Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/1998 privind activitatea de confecţionare a plăcilor cu 

numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiere în ateliare ale Inspectoratului General 

de Poliţie, transmis comisiei noastre pentru examinare pe fond, cu adresa 

nr.24/03.02.1998. 

Proiectul de lege a fost la comisie în procedură normală, iar la întocmirea 

raportului comisia a avut în vedere şi observaţiile Consiliului Legislativ, cât şi 

materialul raportorilor. 

 
 
 
 
         PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
      Dan Ioan Popescu                                Ioan Bivolaru 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1998 

privind  activitatea  de  confecţionare  a plăcilor cu numere de înmatriculare  
pentru vehiculele rutiere în ateliare ale Inspectoratului General de Poliţie 

 
 
 
 

Cu adresa nr.24/03.02.1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în 
conformitate cu art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat în fond 
Comisia pentru industrii şi servicii cu dezbaterea şi avizarea în fond a prooiectului de 
lege susmenţionat. 

In urma examinării, în şedinţa din 24.03.1998, a acestui proiect de lege, 
comisia a avizat favorabil acest act normativ şi a hotărât transmiterea acestuia plenului 
Camerei Deputaţilor cu amendamentele admise de comisie şi prezentate în anexa nr.1.. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituţia României proiectul de lege 
prezentat spre dezbatere şi avizare pe fond are caracter de lege ordinară. 

 
 
 
 
                PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 
              Dan Ioan Popescu     Ioan Bivolaru 
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                                                                                                                                  Anexa nr.1 
AMENDAMENTE 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1998 
privind activitatea de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare 
pentru vehiculele rutiere în aleliere ale Inspectoratului General de Poliţie 

 
 

Nr. 
crt. 

Articol iniţial Forma propusă de comisie Motivaţia 

0 1 2 3 
1. Titlul Ordonanţei 

Ordonanţă privind activitatea de 
confectionare a plăcilor cu numere de 
înmatriculare pentru vehicule rutiere în 
ateliereale Inspectoratului General al 
Poliţiei. 

“Ordonanţă privind regimul de 
confecţionare a plăcilor cu numere de 
înmatriculare pentru vehiculele rutiere”. 

Asigură acurateţea textului apoi 
titlul unui act normativ trebuie să 
exprime în mod sintetic conţinutul 
reglementării. Deci în titlu nu are ce 
căuta expresia “în ateliarele 
Inspectoratului General al Poliţiei”.  

 
2. Art.1 Odată cu înmatricularea sau 

autorizarea vehiculelor  rutiere  se 
eliberează şi plăcile cu nr. atribuit, care 
se confecţionează numai în atelierele 
Inspectoratului General de Poliţie, 
activitate reprezentând prestare de 
servicii, a  cărei contravaloare urmează 
să fie reţinută integral de Ministerul de 
Interne pentru Inspectoratul General al 

Art. 1 (1) Plăcile cu numărul atribuit 
odată cu înmatricularea sau autorizarea 
circulaţiei vehiculelor rutiere se 
confecţionează numai în ateliere ale 
Inspectoratului General al Poliţiei. 

 
(2) Activitatea de confecţionare a 

plăcilor prevăzute la alin.(1) reprezintă 
prestare de servicii, iar sumele încasate vor 

Se consideră necesară reformularea
primei părţi a art.1 într-un alineat distinc 
pentru a crea o concordanţă între titlu şi 
conţinutul acestuia. Iar partea a II-a, a 
art.1 să se costituie ca alineat nou, fiind o 
normă distinctă. 

Se impune ca o necesitate acest 
nou alineat în care sintagma “cheltuieli  



 
0 1 2 3 

 Poliţiei, în vederea finanţării 
cheltuielilor materiale şi de capital. 

fi reţinute integral de Ministerul de Interne 
pentru  Inspectoratul General al Poliţiei, ca 
venituri extrabugetare, în vederea finanţării 
curente şi de capital. 

 

materiale şi de capital” este înlocuită cu 
“cheltuieli curente şi de capital”  
corespunzător limbajului folosit în legea 
finanţelor publice nr. 72/1996, art.70. 

3. Art.2  Tarifele pentru această 
prestare de servicii se stabilesc de 
Inspectoratul General de Poliţie, în 
funcţie de categoria şi destinaţia plăcilor 
cu numere de înmatriculare, cu 
aprobarea Ministerului de Interne 

Art.2. Tarifele pentru confecţionarea 
plăcilor de înmatriculare, conform 
prezentei ordonanţe, se stabilesc  în funcţie 
de categorie şi destinaţia acestora,de către  
Inspectoratul General de Poliţiei, cu 
aprobarea Ministerului de Interne. 

 

Se defineşte conţinutul 
prestaţiei la care se face referire. 

Reformulare pentru o mai bună 
coerenţă a textului. 

4.  Articol nou, art.3, cu următorul 
conţinut: 

Art.105 alin.(4) din Regulamentul 
pentru aplicarea Decretului nr.328/1966 
privind circulaţia pe drumurile publice şi 
pentru stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor în acest sector, astfel cum a 
fost modificat prin Hotărâre de Guvern 
nr.778/1995 publicată în Monitorul Oficial 
al României, partea I, nr.251 din 1 
noiembrie 1995, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare, se abrogă. 

Având în vedere instituirea unui nou 
regim de confecţionare a plăcilor de 
înmatriculare este necesar ca actuala 
reglementare să fie abrogată. 

Prevederea este susţinută de 
Consiliul Legislativ. 

 
     PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
            Dan Ioan Popescu                                                     Ioan Bivolaru 


