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Domnului deputat BENDE Sándor 

Președinte, Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Doamnei deputat Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

Președinte, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Domnului deputat Cătălin DRULĂ 

Președinte, Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind unele 

măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier, transmis pentru dezbatere în 

fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

și Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, cu adresa PL-x nr. 749 din 05 decembrie 

2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării 

traficului rutier 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

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

apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru industrii şi servicii, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind unele 

măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier, transmis cu adresa nr. PL-x 

749/2022 din 05 decembrie 2022, înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională cu nr.4c-15/432 din 6 decembrie 2022. 

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea 

unor măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier, prin înfiinţarea sistemului 

de interes naţional eSIGUR – sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe 

drumurile publice din România. Totodată, se preconizează modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii posibilităţii 

încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor 

ca înscris în formă electronică. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Camera Deputaților. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1248 din 15 noiembrie 2022, a avizat 

favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 7149 din 15 noiembrie 2022, a 

avizat favorabil proiectul de lege. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, conform prevederilor din 

Constituția României, republicată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 28 

noiembrie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul în şedinţa din 13 decembrie 2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți 

deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Afacerilor Interne, 

domnul subsecretar de stat Adrian Petcu.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare 

a proiectului de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului 

rutier - PLx 749/2022 în forma transmisă de Senat, cu amendamentul respins din 

anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE  

Laurențiu-Dan LEOREANU 

SECRETAR  

Viorel SALAN  
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Anexă 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
la proiectul de lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier (PLx 749/2022) 

 

 Nr. 

Crt. 
Textul proiectului de lege Amendament propus/Autor amendamente Motivare 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 – (1) Prezenta lege reglementează 

monitorizarea traficului rutier pe drumurile 

publice din România, într-un sistem integrat, 

și condițiile în care pot fi utilizate datele 

colectate cu ocazia monitorizării; 

(2) Se instituie Sistemul integrat de 

monitorizare a traficului rutier pe drumurile 

publice din România, denumit în continuare 

e-SIGUR, sistem de interes national, 

complementar sistemelor inteligente de 

transport.  

 

La art. 1, după alineatul (2), se introduce un 

nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”(3) Prin instituirea e-SIGUR se urmărește 

realizarea obiectivului general al Strategiei 

Naționale pentru Siguranță Rutieră aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 682 din 25 mai 

2022, respectiv reducerea cu 50%, până în 

anul 2030, comparativ cu anul 2019, a 

numărului persoanelor decedate şi cu 50% a 

numărului persoanelor rănite grav în urma 

producerii accidentelor rutiere .” 

 

Autor: Grup Parlamentar PSD 

Votul Comisiei  


