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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru transporturi                             Comisia juridică, de disciplină 
        şi infrastructură                                                       şi imunităţi 
      Bucureşti, 16.02.2016                                          Bucureşti, 16.02.2016 
         Nr.4c-26/180/2015                                              Nr.4c-11/1183/2015 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 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, transmis cu adresa nr.PL.x 643 

din 7 octombrie 2015.   

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

categoria legilor ordinare. 

   

      

          PREŞEDINTE,                                          VICEPREŞEDINTE, 
 

            Mihai Lupu                                   Ciprian-Nicolae Nica 
 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

     Comisia pentru transporturi                                                                                                 Comisia juridică, de disciplină 
        şi infrastructură                                                                                                                                 şi imunităţi 
      Bucureşti, 16.02.2016                                                                                                                  Bucureşti, 16.02.2016 
         Nr.4c-26/180/2015                                                                                                                      Nr.4c-11/1183/2015 
 

 
R A P O R T     C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi complietarea Legii nr.5/2014 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 pentru 
transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, în procedură de urgenţă, pentru 
dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 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, transmis cu adresa nr.PL.x 643 din 7 octombrie 
2015.  

Potrivit dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulteioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 octombrie 2015. 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi au avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ ( nr.932 din 1 septembrie 2015); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (nr.4c-12/295 din 13 

octombrie 2015); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c-6/346 din 20 

octombrie 2015); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii (nr.4c-3/298/2015 din 27 octombrie 2015). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi complietarea Legii nr.5/2014 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, având în vedere necesitatea transpunerii 
dispoziţiilor Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015, care urmăreşte acelaşi 
obiectiv ca şi Directiva 2011/82/UE, respectiv acela de a asigura un nivel ridicat de protecţie pentru toţi utilizatorii drumurilor 
din Uniune prin facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care 
afectează siguranţa rutieră: excesul de vizeză, nefolosirea centurii de siguranţă, nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a 
semaforului, conducerea sub influenţa alcoolului, conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive, nefolosirea căştii de 
protecţie, utilizarea unei benzi interzise şi utilizarea ilegală telefonului mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul 
conducerii, precum şi prin 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.   
  Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură împreună cu membrii Comisiei juridice de 
disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 16 februarie 2016. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi,  reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate 
cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.5/2014 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, cu amendamentele admise, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport comun. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
   
 

 
 

                                    PREŞEDINTE,                                                         VICEPREŞEDINTE, 
 
                                   Mihai Lupu                                                         Ciprian-Nicolae Nica 
 
                                     
 
 
 
                                    SECRETAR,                                                                   SECRETAR, 
 
                                 Constantin Galan                                                    Sorin-Constantin Stragea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor                                                                                                                                                    Consilier parlamentar, Niculina Badea 
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Anexa 
 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Legea nr.5/2014  Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul legii 

Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.5/2014 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 

 

Nemodificat. 
 

 

2.  Articol I.- Legea nr.5/2014 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.31 din 
15 ianuarie 2015, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
3.   

 
 
Art. 1(3)Prezenta lege nu se aplică în relaţia cu 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 
Irlanda şi Regatul Danemarcei, decât în măsura în care 
aceste state vor face obiectul aplicării 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, 
în condiţiile Protocolului privind poziţia Regatului 
Unit şi Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, 
securitate şi justiţie şi ale Protocolului privind poziţia 
Danemarcei, anexate la Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, astfel cum au fost modificate prin Tratatul 
de la Lisabona de modificare a Tratatului privind 
Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a 
Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 
decembrie 2007, ratificat de România prin Legea nr. 
13/2008. 
………………………………………. 
(5)Prezenta lege se aplică în relaţia cu un stat terţ în 
baza şi în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu 
Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul 
de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit 
Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 octombrie 2011, de la momentul 
intrării în vigoare a acestui acord. 

1. La articolul 1, alineatele (3) şi 
(5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(3) Prezenta lege se aplică în relaţia 
cu Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord, Irlanda, Regatul 
Danemarcei şi Confederaţia 
Elveţiană, începând cu data la care 
aceste state vor face obiectul aplicării 
Directivei (UE) 2015/413 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 martie 2015 de 
facilitare a schimbului transfrontalier 
de informaţii privind încălcările 
normelor de circulaţie care afectează 
siguranţa rutieră. 
 
 
 
 
 
 
.................................................... 
(5) Prezenta lege se aplică în relaţia 
cu un stat terţ în baza şi în condiţiile 
acordului încheiat de un stat terţ cu 
Uniunea Europeană în vederea 
participării la schimbul de date 
privind înmatricularea vehiculelor 
potrivit Directivei (UE) 2015/413 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 martie 2015, de la 
momentul intrării în vigoare a acestui 
acord. 

Nemodificat 
 

 

http://idrept.ro/12030504.htm
http://idrept.ro/00109720.htm
http://idrept.ro/00109720.htm
http://idrept.ro/00109720.htm
http://idrept.ro/00109720.htm
http://idrept.ro/00109635.htm
http://idrept.ro/12030504.htm
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0 1 2 3 4 
4.   

 
 
Art. 2 (1) a)stat membru - stat membru al Uniunii 
Europene; 
 
............................................................. 
m)conducerea sub influenţa stupefiantelor - 
conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub 
influenţa substanţelor ori produselor stupefiante sau a 
medicamentelor cu efecte similare acestora, astfel cum 
această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ori, după caz, potrivit Legii nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau potrivit 
legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul 
decât România; 
 
 
 

2. La articolul 2 alineatul (1), 
literele a) şi m) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
a) stat membru - stat membru al 
Uniunii Europene sau al Spaţiului 
Economic European; 
........................................................... 
m) conducerea sub influenţa 
drogurilor - conducerea unui vehicul 
de către o persoană aflată sub 
influenţa drogurilor sau a altor 
substanţe cu efecte similare, astfel 
cum această faptă este stabilită şi 
sancţionată potrivit art.336 alin.(2) 
din Legea nr.286/2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau potrivit legislaţiei 
statului în care s-a săvârşit 
încălcarea, altul decât România;” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul 2 alineatul (1), 
literele a) şi m) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
m) conducerea sub influenţa 
substanţelor psihoactive – 
conducerea unui vehicul de către 
o persoană aflată sub influenţa 
drogurilor sau a  altor substanţe 
cu efecte similare, faptă stabilită 
şi sancţionată potrivit art.336 
alin.(2) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau, după caz, potrivit 
legislaţiei statului în care a fost 
constatată fapta, altul decât 
România, dacă fapta este 
prevăzută şi sancţionată şi de 
legile din România; 
 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 

5.   
 
 
Art. 2 (2)Prin dispozitiv de siguranţă pentru copii 
prevăzut la alin. (1) lit. j), în sensul Regulamentului de 

3. La articolul 2, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) Prin dispozitiv de siguranţă 
pentru copii prevăzut la alin.(l) lit.j), 

2. La articolul 2, alineatul (2) 
se  modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.2 (2) Prin dispozitiv de 
siguranţă pentru copii prevăzut 

 

http://idrept.ro/00095138.htm
http://idrept.ro/00124090.htm
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0 1 2 3 4 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ori al 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se înţelege dispozitiv de reţinere omologat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în sensul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori al 
Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
1.391/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se înţelege 
dispozitiv de fixare în scaun pentru 
copii omologat 
 

la alin. (1) lit. j), în sensul 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori al 
Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.391/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se înţelege dispozitiv 
de fixare în scaune pentru copii. 
 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură  
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

6.   4. La articolul 2, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, 
alin.(31), cu următorul cuprins:  
(31) Prin persoană aflată sub 
influenţa drogurilor sau a altor 
substanţe cu efecte similare, 
prevăzute la alin.(1) lit.m) se înţelege 
persoana aflată sub influenţa unor 
substanţe psihoactive, în sensul 
art.336 alin.(2) din Legea 
nr.286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Se elimină. 
 
Comisia pentru transporturi şi 
infrasructură 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 

http://idrept.ro/00095138.htm
http://idrept.ro/00097019.htm
http://idrept.ro/00095138.htm
http://idrept.ro/00095138.htm
http://idrept.ro/00095138.htm
http://idrept.ro/00097019.htm
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0 1 2 3 4 
7.   

 
 
Art. 3 (1) e)conducerea sub influenţa stupefiantelor; 
 
 
 
 
 

5. La articolul 3 alineatul (1) litera 
e) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
e)conducerea sub influenţa 
drogurilor; 

3. La articolul 3 alineatul (1) 
litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
e) conducerea sub influenţa 
substanţelor psihoactive; 
 
Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 
Corelare cu 
textul art.2 
alin.(1) 
lit.m) 
modificat 
de Comisia 
juridică 

8.   
 
 
Art. 5 (2)Punctele naţionale de contact ale statelor 
participante sunt autorizate să realizeze activităţile 
prevăzute la alin. (1) doar în condiţiile acordului 
încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în 
vederea participării la schimbul de date privind 
înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 
2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 25 octombrie 2011. 

6. La articolul 5, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Punctele naţionale de contact ale 
statelor participante sunt autorizate 
să realizeze activităţile prevăzute la 
alin.(l) doar în condiţiile acordului 
încheiat de statul terţ cu Uniunea 
Europeană în vederea participării la 
schimbul de date privind 
înmatricularea vehiculelor potrivit 
Directivei (UE) 2015/413 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 martie 2015.” 
 

Nemodificat  

9.   7. La articolul 7, după alineatul (4) 
se introduc două noi alineate, 
alin.(41) şi (42), cu următorul 
cuprins: 
„(41) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(2), autorităţile române 
competente nu declanşează 
procedurile de informare prevăzute 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
la alin.(3) atunci când încălcarea 
constituie contravenţie şi autoritatea 
se găseşte în una dintre următoarele 
situaţii: 
a) în urma uneia sau mai multor 
informări anterioare adresate 
aceleiaşi persoane nu a fost primit 
răspuns; 
b) datele furnizate de sistemul de 
evidenţă sunt incomplete şi nu au 
permis, la o solicitare anterioară, 
contactarea 
proprietarului/utilizatorului 
vehiculului. 
  
(42) In cazul prevăzut la alin.(41), 
datele obţinute cu privire la 
proprietarii sau deţinătorii 
vehiculelor cu care au fost săvârşite 
încălcările se şterg de îndată ce s-a 
constatat îndeplinirea condiţiilor în 
cazul fiecăreia dintre situaţiile 
prevăzute la lit.a) sau b).” 
 

10.   
 
Art. 8 Prelucrările de date cu caracter personal 
efectuate în temeiul prezentei legi de către autorităţile 
române competente se realizează cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 238/2009 privind reglementarea 
prelucrării datelor cu caracter personal de către 
structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în 
activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a 
infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a 

8. Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 8.- Prelucrările de date cu 
caracter personal efectuate în temeiul 
prezentei legi de către autorităţile 
române competente şi DRPCIV se 
realizează cu respectarea dispoziţiilor 
Legii nr.677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
ordinii publice, republicată. 
 

circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
 

11.   
 
 
Art. 11 (2)În situaţia cererilor formulate potrivit alin. 
(1) sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile 
art. 26 din Legea nr. 238/2009, republicată. 

9. La articolul 11, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) În situaţia cererilor formulate 
potrivit alin.(l), prin derogare de la 
prevederile Legii nr.677/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, termenul pentru 
formularea unui răspuns este de 60 
de zile de la data depunerii cererii. în 
acest termen, DRPCIV solicită 
informaţii punctului naţional de 
contact al statului care a accesat 
datele din RNEPCVI şi/sau 
autorităţii competente căreia i-au fost 
comunicate datele, după caz.” 
 

Nemodificat  

12.   
 
 
Art. 23  (1) c)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 
din 25 octombrie 2011, prevăzută la art. 8 alin. (1) din 
directivă. 
 

10. La articolul 23 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
,,c) alte date necesare şi utile 
Comisiei Europene pentru elaborarea 
sintezei cu privire la normele în 
vigoare în statele membre referitoare 
la domeniul reglementat de Directiva 
(UE) 2015/413 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 
martie 2015, prevăzută la art.8 
alin.(l) din directivă.” 
 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
13.   

 
 
Art. 24 (1)În vederea urmăririi şi controlului aplicării 
prevederilor cuprinse în prezenta lege, Ministerul 
Afacerilor Interne întocmeşte un raport preliminar, un 
raport complet, precum şi rapoarte periodice. 
 
 
 ……………………………………. 
 (4)România, prin intermediul Ministerului Afacerilor 
Interne, transmite succesiv Comisiei Europene 
rapoartele prevăzute la alin. (1), potrivit următorului 
calendar: 
a)raportul preliminar, până la data de 7 noiembrie 
2014; 
b)raportul complet, până la data de 6 mai 2016; 
c)ulterior, rapoarte periodice, la fiecare 2 ani. 
 

11. La articolul 24, alineatele (1) şi 
(4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.24.- (1) În vederea urmăririi şi 
controlului aplicării prevederilor 
cuprinse în prezenta lege, Ministerul 
Afacerilor Interne întocmeşte un 
raport complet, precum şi rapoarte 
periodice. 
…………………………………… 
(4) România, prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Interne, 
transmite Comisiei Europene 
raportul complet, până la data de 6 
mai 2016, iar ulterior, rapoarte 
periodice, la fiecare 2 ani.” 
 

Nemodificat  

14.   
 
 
 
Prezenta lege transpune în legislaţia naţională art. 1-3, 
art. 4 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) teza întâi şi a treia 
şi art. 5-8 din Directiva 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, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 288 din 5 
noiembrie 2011. 
 

12. Menţiunea privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Prezenta lege transpune în legislaţia 
naţională prevederile art.l-3, art.4 
alin.(l) teza întâi, alin.(2), alin.(3) 
teza întâi şi a treia, alin.(4) şi (5) şi 
art.5-8 din Directiva (UE) 2015/413 
a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 martie 2015 de 
facilitare a schimbului transfrontalier 
de informaţii privind încălcările 
normelor de circulaţie care afectează 
siguranţa rutieră, publicată în 

Nemodificat  
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Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L nr.68 din 13 martie 2015.” 
 

15.   Art.II.- Prezenta lege intră în 
vigoare la 15 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

  

16.   Art.III.- În termen de 2 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, România, prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Interne, 
transmite Comisiei Europene 
informaţii actualizate prevăzute la 
art.23 alin.(l) din Legea nr.5/2014 
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, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
lege. 
 

  

17.   Art.IV.- Legea nr.5/2014 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
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Partea I, nr.31 din 15 ianuarie 2014, 
cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege se va republica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 
 


