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 Către, 
  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
  Domnului Președinte Laurenţiu-Dan LEOREANU  
 
 
 
                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2022 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, precum 

şi a Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, trimis spre 

dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu adresa nr. PLx. 

746/2022 din 5 decembrie 2022.  

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

Bogdan-Andrei TOADER  
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  RAPORT PRELIMINAR   
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2022 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, precum şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2022 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, precum şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, transmis cu adresa nr. PLx. 

746/2022 din 5 decembrie 2022 și înregistrat cu nr.  4c-7/830 din 5 decembrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art. 75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 28 noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituția României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și 

propuneri, conform avizului  nr.1183 din 27 octombrie 2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului  nr.6845 din 1 noiembrie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului  nr. 4c-6/825 din 14 decembrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.83/2001, în sensul introducerii de noi atribuţii cu privire la 

furnizarea datelor de identificare ale unor persoane şi vehicule solicitate de autorităţi şi 

instituţii publice, operatori economici şi de alte persoane juridice, la crearea conturilor de 

utilizator pe pagina de internet a DRPCIV, pentru identificarea persoanelor fizice/juridice 

care depun cereri online şi/sau utilizează aplicaţiile informatice disponibile pe aceasta, pe 

linie de permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. În ceea ce priveşte Direcţia regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV), sunt prevăzute atribuţii cu 

privire la furnizarea, pe cale electronică, de servicii care au ca obiect transmiterea de date sau 

notificări cu privire la informaţiile existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de 

conducere şi a vehiculelor înmatriculate, eliberarea permiselor de conducere, certificatelor de 

înmatriculare, a autorizaţiilor de circulaţie provizorie şi plăci cu numere de înmatriculare, 

sprijinirea activităţii autorităţilor/instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice 

şi securităţii naţionale, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, testarea şi urmărirea 

funcţionării aplicaţiilor informatice şi a sistemului de emitere a documentelor. Totodată, actul 

normativ prevede organizarea DRPCIV la nivel de direcţie generală, cu denumirea Direcţia 

Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări. Modificările aduse Ordonanţei Guvernului 

nr.84/2001 vizează introducerea de atribuţii noi pentru Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date cu privire la gestionarea şi administrarea Sistemului 

Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, coordonarea şi controlul 

metodologic al activităţii de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, cooperarea cu 

Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea îndrumării 

metodologice a activităţii stare civilă, respectiv de evidenţă a persoanei, desfăşurată la nivelul 

misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate. 
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În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din 

8 februarie 2023. 

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în conformitate 

cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, domnul Adrian Voican - secretar de stat, Ministerul Afacerilor 

Interne, domnul Cătălin Giulescu - director general - DGEP,  domnul Florentin Brăcea - 

director general - DGPCI, doamna Ecaterina Constantinescu – director - Ministerul Afacerilor 

Externe și domnul Bogdan Ionescu - consilier - Ministerul Afacerilor Externe. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii Comisiei 

au  hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2022 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, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, în forma adoptată de Senat.  

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

legilor ordinare. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Bogdan-Andrei TOADER 

SECRETAR, 
Christine THELLMANN 

  
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 


