PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

LEGE
pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a
Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere
(EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art. 115 alin. (1)
lit.k) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articolul 1
Se acceptă Protocolul, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a
Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere
(EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 241/2011.
Articolul 2
La alineatul (1) al articolului 115 din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor
simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.362/2002, cu modificările și completările ulterioare,
litera k), se modifică după cum urmează:
„……………………………………………………………………………………………………….
k) îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact pentru Tratatul EUCARIS şi instrumentele
PRUM - schimbul de date privind vehiculele înmatriculate, calitate în care acordă accesul automat la datele
proprii pentru autorităţile competente din statele Uniunii Europene, statele Părți și Terțele Părți la
EUCARIS, în condiţiile instrumentelor juridice menţionate, precum şi accesul autorităţilor române
competente la datele similare ale statelor Uniunii Europene, ale statelor Părți și Terțelor Părți la
EUCARIS. Desemnarea autorităţilor române competente, în funcţie de competenţele specifice pentru
Tratatul EUCARIS şi instrumentele PRUM - schimbul de date privind vehiculele înmatriculate, precum şi
stabilirea procedurilor şi a regulilor de prelucrare a datelor cu respectarea cărora se realizează comunicarea
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”
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