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Vă înaintăm alăturat RAPORTUL comun asupra proiectului de Lege
privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii
referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi
pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, trimis cu adresa
PL-x 572 din 9 decembrie, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
cu adresa nr.4c-11/1461 din 9 decembrie 2013.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
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PL-x 572/2013

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului
transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie
care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor
aplicate acestor încălcări

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă,
cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului
transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care
afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate
acestor încălcări, trimis cu adresa PL-x 572 din 9 decembrie, înregistrată la Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.4c-11/1461 din 9 decembrie 2013.
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege, în şedinţa din 2 decembrie 2013.
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform
avizului nr.1152/23.10.2013.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat
favorabil proeictul de lege supus dezbaterii, cu avizul nr.4c-12/426/2013 din 10
decembrie 2013.
Proiectul de lege supus dezbaterilor are ca obiect de reglementare
instituirea unor măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii
referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi
pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări. Prin proiect sunt
transpuse dispoziţiile Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de
informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră.
Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din Constituţia
României, republicată.
Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene, proiectul intră sub
incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene subsumate normelor
din segmentul legislativ – Politica în domeniul transporturilor, în sectorul – Condiţii
tehnice şi de securitate.
Directiva 2011/82/UE urmăreşte să asigure un nivel ridicat de protecţie
pentru toţi utilizatorii drumurilor din Uniunea Europeană, facilitând schimbul
transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează
siguranţa rutieră şi, prin acesta, executarea sancţiunilor, atunci când încălcările
respective sunt săvârşite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât statul
membru în care s-a săvârşit încălcarea.
Directiva se referă la următoarele încălcări ale normelor de circulaţie:
a) excesul de viteză;
b) nefolosirea centurii de siguranţă;
c) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;
d) conducerea sub influenţa alcoolului;
e) conducerea sun influenţa stupefiantelor;
f) nefolosirea căştii de protecţie;
g) utilizarea unei benzi interzise;
h) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de
comunicare în timpul conducerii.
În principiu, aceste fapte sunt stabilite şi sancţionate în legislaţia
naţională română, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin transpunerea Directivei 2011/82/UE în dreptul naţional român se
stabileşte procedura aplicabilă pentru schimbul de informaţii între statele membre,
prin intermediul punctelor naţionale de contact, care sunt autorizate să efectueze
căutări automatizate referitoare la date privind vehiculele şi date privind proprietarii
sau deţinătorii vehiculelor. Căutările automatizate se realizează, sub formă de cerere
scrisă, de către punctul naţional de contact al statului membru în care s-a săvârşit
2

încălcarea, iar datele obţinute sunt folosite în scopul de a stabili cine este personal
răspunzător de încălcarea normei/normelor de circulaţie care afectează siguranţa
rutieră prevăzute de directivă.
În vederea realizării acestor activităţi, prin proiectul de act normativ se
propune ca punctele naţionale de contact ale statelor membre, altele decât România,
să fie autorizate să:
a) acceseze automatizat Registrul naţional de evidenţă a permiselor de
conducere şi a vehiculelor înmatriculate, constituit la nivelul Direcţiei regim permise
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, şi
b) efectueze căutări automatizate privind datele referitoare la
înmatricularea vehiculelor existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de
conducere şi a vehiculelor înmatriculate.
Actul normativ propus stabileşte modalitatea de efectuare a schimbului
de informaţii prin utilizarea căutării automatizate a datelor de înmatriculare a
vehiculelor şi proprietarilor sau deţinătorilor acestora, prin utilizarea platformei
informatice EUCARIS (Sistemul european de informare privind vehiculele şi
permisele de conducere), care este obligatorie pentru statele membre în temeiul
Deciziilor Prum.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza de către autorităţile
române competente, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.238/2009, act normativ care
a transpus dispoziţiile referitoare la protecţia datelor cuprinse în Decizia-cadru
2008/977/JAI ţi a creat cadrul juridic necesar aplicării art.24-32 din Decizia
2008/615/JAI.
Prin proiectul de act normativ se stabileşte obligaţia pentru Ministerul
Afacerilor Interne de a transmite Comisiei Europene următoarele informaţii:
- dispoziţiile acestei legi şi ale ordinelor ministrului afacerilor interne
emise în temeiul acestei legi;
- normele legale privind circulaţia pe drumurile publice referitoare la
domeniul reglementat de lege aplicabile pe teritoriul României;
- alte date necesare şi utile Comisiei Europene pentru elaborarea sintezei
cu privire la normele în vigoare în statele membre şi în România referitoare la
domeniul reglementat de Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat proiectul de lege în
şedinţa din 9 decembrie 2013, iar cei ai Comisiei pentru industrii şi servicii în şedinţa
din 10 decembrie 2013.
La lucrările Comisiei juridice a participat, în calitate de invitat, din
partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna chestor de poliţie Irina ALEXE.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către
membrii celor două Comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea
proiectului de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului
transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care
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afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate
acestor încălcări, în forma adoptată de Senat.
Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi au participat la dezbateri 21 deputaţi.
Din numărul total de 34 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii
au participat la dezbateri 33 deputaţi.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
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