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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege  privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților,  
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunităț i a fost sesizată, spre dezbatere ș i 
avizare, cu Proiectul de lege privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor,  trimis cu  
adresa  nr. PL x 399 din 27 septembrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/752 din 28 septembrie 
2021. 

Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată ș i ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată în ședința din data de 
20 septembrie 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă cu avizul nr. 378 din 21 mai 
2021. 

 Consiliul Economic și Social  a avizat după cum urmează: reprezentanții părții 
patronale au votat pentru avizarea favorabilă, reprezentanții părții patronale au votat pentru 
avizarea negativă, iar reprezentanții  asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății 
civile au votat pentru avizarea favorabilă. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în ședinț a desfășurată în sistem m ixt (fizic/online) din 
data de 3 februarie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului legal privind înmatricularea şi 
înregistrarea vehiculelor, precum şi transferul activităţii de înmatriculare a vehiculelor în 
competenţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Regia Autonomă „Registrul 
Auto Român”. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
avizul negativ al Consiliului Legislativ, precum și avizul Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunităț i a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind înmatricularea şi 
înregistrarea vehiculelor. 

În raport de obiectul și conț inutul reglementării, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
 
                               PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

 
                  Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                            Ladányi László-Zsolt         
 
 
Consilier parlamentar, 
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