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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                 București, 21.03.2023 

  publică și siguranță națională                                                       PL-x nr. 783/2023   

       Nr. 4c-15/455/19.12.2022 
 

Către, 

Comisia pentru industrii și servicii 

Domnului președinte Bende SÁNDOR 

Comisia pentru transporturi  și infrastructură 

Domnului președinte Cătălin DRULĂ 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Doamnei președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege 

privind accesul titularilor permisului de conducere la istoricul sancţiunilor 

privind regimul circulaţiei pe drumurile publice, transmis spre dezbatere, în fond, 

Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură cu adresa nr. PLx. 783 din 19 decembrie 2022.  

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
 

 

 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=36&cam=2&leg=2020
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra Proiectului de Lege privind accesul titularilor permisului de conducere 

la istoricul sancţiunilor privind regimul circulaţiei pe drumurile publice 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere, în 

fond, cu Proiectul de Lege privind accesul titularilor permisului de conducere 

la istoricul sancţiunilor privind regimul circulaţiei pe drumurile publice, trimis 

cu adresa nr. PL-x nr.783/2022 din 19 decembrie 2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 12 decembrie 2022. 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului 

legal pentru ca titularii permiselor de conducere să aibă acces permanent și 

neîngrădit la istoricul sancțiunilor privind regimul circulației pe drumurile publice. 

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională a avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 

1152/19.10.2022; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor nr. 4c-

19/34/2023; 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social transmis cu nr. 6414/11.10.2022; 

- punctul de vedere negativ al Guvernului. 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=7&leg=2020&cam=2&pag=comp20221004
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În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de act normativ în 

şedinţa din data de 20 martie 2023. La ședința Comisiei au fost prezenți deputați 

conform listei de prezență. În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la lucrările Comisiei a participat, în 

calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor Interne domnul Adrian Voican 

– secretar de stat. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru apărare 

și siguranță națională au hotărât, cu majoritate de voturi să propună plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege menționat anterior având în 

vedere că modificările propuse au fost deja reglementate prin punctul 9 din Legea 

385/2022 prin care se introduce art.222 în Ordonanță de urgență a Guvernului 

nr.195/2002, în baza căruia titularul permisului de conducere are dreptul să obțină 

istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice fie de pe site-ul 

Inspectoratului General al Poliției Române fie de la orice structură de poliție 

rutieră. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

          PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                     Dumitru RUJAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar, Florin Danciu 
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Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul proiectului de Lege privind 

accesul titularilor permisului de 

conducere la istoricul sancţiunilor 

privind regimul circulaţiei pe 

drumurile publice (forma adoptată 

de Senat)  

Amendament propus 

(autorul amendamentelor) 

Motivare Camera 

Decizională 

1.  Lege privind accesul titularilor 

permisului de conducere la istoricul 

sancţiunilor privind regimul circulaţiei 

pe drumurile publice 

Titlul legii se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Lege privind accesul titularului 

permisului de conducere la istoricul 

sancţiunilor privind regimul 

circulaţiei pe drumurile publice 

Deputat USR Ion-Marian LAZĂR 

Este necesară aplicarea  

terminologiei prevăzute in 

cuprinsul OUG 195/2002 

republicată, privind circulația 

pe drumurile publice care 

utilizează sintagma “ titularul 

permisului de conducere”  

Camera 

Deputaților 

2.  Art.1 Prezenta lege reglementează 

accesul titularilor permisului de 

conducere la istoricul sancțiunilor 

privind regimul ciculației pe drumurile 

publice. 

Art.1 Prezenta lege reglementează 

accesul titularului permisului de 

conducere la istoricul sancțiunilor 

privind regimul ciculației pe 

drumurile publice. 

Deputat USR Ion-Marian LAZĂR 

Este necesară aplicarea  

terminologiei prevăzute in 

cuprinsul OUG 195/2002 

republicată, privind circulația 

pe drumurile publice care 

utilizează sintagma “ titularul 

permisului de conducere” 

Camera 

Deputaților 

3. Art.2 Scopul prezentei legi îl 

constituie asigurarea cadrului legal 

pentru ca titularii permiselor de 

Art.2 Scopul prezentei legi îl 

constituie asigurarea cadrului legal 

pentru ca titularul permisului de 

Este necesară aplicarea  

terminologiei prevăzute in 

cuprinsul OUG 195/2002 

Camera 

Deputaților 
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conducere să aibă acces permanent 

la istoricul sancțiunilor  privind 

regimul circulației pe drumurile 

publice. 

conducere să aibă acces 

permanent la istoricul sancțiunilor  

privind regimul circulației pe 

drumurile publice. 

Deputat USR Ion-Marian LAZĂR 

republicată, privind circulația 

pe drumurile publice care 

utilizează sintagma “ titularul 

permisului de conducere” 

4. Art.4 Prezenta lege intră în vigoare la 

30 septembrie 2023. 

Art.4 Prezenta lege intră în vigoare 

la 30 de zile de la data publicării 

în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

Deputat USR Ion-Marian LAZĂR 
 

Întărzierile ce pot surveni în 

procedura de adoptare și 

promulgare a propunerii 

legislative pot detemina 

depășirea datei de 30 

septembrie 2023 stabilită 

pentru intrarea în vigoare a 

acesteia. 

Camera 

Deputaților 

5. Art.5. În temen de 30 de zile de la 

data intrării in vigoare a prezentei 

legi, Ministerul Afacerilor Interne va 

elabora norme metodologice de 

aplicare a prevederilor acesteia, care 

se aprobă prin hotărăre a Guvernului. 

Art.5. În temen de 30 de zile de la 

data intrării in vigoare a prezentei 

legi, Ministerul Afacerilor Interne 

elaborează normele 

metodologice de aplicare, care se 

aprobă prin hotărăre a Guvernului. 

Deputat USR Ion-Marian LAZĂR 

Pentru respectarea 

prevederilor art.36 alin.(1) din 

Legea 24/2000, privind 

normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor 

normative, republicată  

Camera 

Deputaților 

 

 


