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

măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier, 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. 

749 din 5 decembrie 2022.  

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

ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Cătălin DRULĂ 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=36&cam=2&leg=2020
tudor.monica
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                           PL-x 749/2022 

   

            

 

 RAPORT PRELIMINAR  

 

 asupra  

Proiectului de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier 

 

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

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională, Comisia juridice, de disciplină și imunități 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 Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură cu adresa nr. PL-x 749/2022, înregistrată cu nr. 4c-4/342/05.12.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, conform prevederilor din Constituția 

României, republicată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 28 noiembrie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act normativ, cu observații și propuneri, 

conform avizului nr. 1248/15.11.2022.  

Consiliul Economi și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, conform avizului 

nr. 7149/15.11.2022. 

Proiectul de lege 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. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

au examinat inițiativa legislativă în ședința din data de 7 decembrie 2022. 

La ședința Comisiei pentru transporturi și infrastructură deputații au fost prezenți conform 

listei de prezență. 

La lucrări au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Transporturilor 

Infrastructurii, domnul Gabor Sandor, secretar de stat și din partea Ministerului Afacerilor Interne, 

domnul Adrian Petcu, subsecretar de stat,  domnul Constantin Nedelcu, șef serviciu - Direcția 

Generală Juridică, domnul Grigore George, director și doamna Dragnea Maria - director adjunct, 

Direcția Rutieră, Inspectoratul General al Poliției Române. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură  au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege 

privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier, în forma adoptată de Senat. 

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

legilor ordinare.          

 

 

                         

 

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr - Consilier 
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