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feiua.
referitor la propunerea legislativa pentru reglementarea 

utilizarii sistemului video de monitorizare a traflcului ruder si constatare
9

automata a abaterilor rutiere pe drumurile publice (b422/21.09.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 lit. 

a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea propunerii legislative pentru reglementarea utilizarii sistemului video de 

monitorizare a traficului rutier ^i constatare automata a abaterilor rutiere pe drumurile publice 

(b422/21.09.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in sedinta 

din data de 12.10.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea

motivare:

• propunerea legislativa nu precizeaza impactul fmanciar, sursa sumelor de finantare initiale si 

costurile de mentenanfa al sistemului. Comunicarea prin po§ta electronica este practic 

imposibila, pentru ca nu se cunoaste identitatea conducatorului auto, iar, dupa stabilirea 

acesteia, nu i se cunoaste adresa de e-mail. Proiectul a fost aplicat in trecut pe DNl si a esuat 

din cauza costurilor ridicate si a dificultatilor de aplicare.

Pre^edinte, 
Bogdan SIMION
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