
CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
JNIBareParlamentul României

Camera Deputaţilor

DEPARTAMENTUL SECRETARIATULUI TEHNIC

Grupul parlamentar al UDMR

ifilroi-.
|bjp .HO tuiii

Bucureşti
Biroul permamoa al Camerei D^utaţilar

Iniţiative legtitotivcNr /nr.

diaNft lo'L

Către

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în conformitate cu prevederile art. 74 aiin. (1) din Gdristituţia României, Vă înaintăm
alăturat Propunerea legislativă privind înmatricularea şi înregistrarea
vehiculelor.

Iniţiatori,

Behde Săndor, deputat UDMR

Benedek Zăcharie, deputat UDMR

 

befsartamentiJl Secretariatului tehnlc/Griipul parlamentar al UDMR
Telefoh:0d4'021-4141066, 004021-4141067; Fax; 004021-3142049; e-tttall; udmr@cdep.ro

mailto:udmr@cdep.ro


CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
INTRARE
lEŞIR/

Ziua.„'
NrDC 111 » . 1 iW; » » #i4i •••••

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

DEPARTAMENTUL SECRETARIATULUI TEHNIC

Grupul parlamentar al UDMR

Ifilrot'.
|bp—bp__

Bucureşti
Blnmlpemataa al Camerei Diputaţltor 

Iniţiative legislative____ _Nr 3b-17/nr.

Nn J-Ol din H O^^LoLj

Către

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, Vă înaintăm 
alăturat Propunerea legislativă privind înmatricularea şi înregistrarea 
vehiculelor.

Tniţiatori,

Bende Săndor, deputat UDMR 

Benedek Zacharie, deputat UDMR

Departamentul Secretariatului Tehnic/Grupul parlamentar al UDMR 
Telefon:004021-4141066, 004021-4141067; Fax: 004021-3142049; e-mail: udmr@cdep.ro

mailto:udmr@cdep.ro


Expunere de motive

Propunerea legislativă privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor 
stabileşte cadrul legal privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor în România. 
Actul normativ aduce îmbunătăţiri semnificative privind reducerea birocraţiei prin 
transferul activităţilor de la Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a 
Vehiculelor (DRPCIV) către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” (RAR).

Legea creează un cadru unitar şi prevede reducerea costurilor şi a numărului 
de deplasări pe care cetăţenii sunt nevoiţi să le facă pentru înmatricularea şi 
înregistrarea maşinilor.

Potrivit actului normativ, transferul activităţilor de înmatriculare trece în 
competenţa Ministerului Transporturilor, prin RAR, începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor publicării prezentei legi, dar nu mai devreme de 6 luni de la 
publicarea acesteia. începând cu această dată, RAR este desemnată ca autoritate 
competentă să efectueze activitatea de înmatriculare, radiere şi eliberare a 
autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor. în acest sens, 
RAR va beneficia din partea Ministerului Afacerilor Interne de accesul la baza de 
date conţinând evidenţa persoanelor. RAR efectuează activitatea de înmatriculare sau 
radiere a vehiculelor, de eliberare şi evidenţă a certificatelor de înmatriculare şi a 
plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, precum şi de eliberare şi evidenţă 
a autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, prin 
reprezentanţele sale teritoriale.

Plata cotizaţiei privind participarea la Tratatul EUCARIS se face în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. Plata cotizaţiei privind utilizarea componentei 
naţionale a platformei informatice EUCARIS se face de către RAR. De asemenea, 
RAR va prelua arhivele, programele informatice şi bazele de date aferente activităţii 
de înmatriculare a vehiculelor, pe bază de protocoale de predare-preluare, în 
condiţiile legii. în urma adoptării legii, ministrul transporturilor şi infi-astructurii va 
aproba prin ordin procedura înmatriculării, radierii, eliberării certificatului de 
înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare, a autorizaţiei de circulaţie provizorie sau 
pentru probe a vehiculelor, precum şi a anulării înmatriculării, a autorizaţiei de 
circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor; forma, dimensiunile şi 
conţinutul certificatului de înmatriculare; forma, dimensiunile şi conţinutul plăcilor 
de înmatriculare.

Actul normativ prevede şi modificări ale altor acte normative, cum ar fi: 
Ordonanţa 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, din cuprinsul căreia se vor abroga menţiunile referitoare la activităţile 
privind întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea certificatelor de înmatriculare a 
vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare.

De asemenea, în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi. 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va elabora şi va supune spre aprobare 
actul normativ de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr.768/1991 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Român".



Schimbările vizate de această propunere legislativă vin în întâmpinarea
eficientizării administraţiei din prisma înmatriculării şi înregistrării vehiculelor, fiind
de bun augur pentru cetăţeni eliminarea unor costuri nejustificate. în condiţiile
actuale, de pandemie, este esenţială reducerea birocraţiei şi eliminarea unor drumuri
pe care cetăţenii le efectuează către DRPCIV, urgentarea adoptării unor măsuri
legislative, prin crearea unei structuri mult mai eficiente, precum şi simplificarea
acţiunilor administrative care privesc această activitate. , .
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Parlamentul României

CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL 
INTRARE

Camera Deputaţilor Senatul
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IEŞI
LEGE

privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
ÎNMATRICULAREA ŞI ÎNREGISTRAREA VEfflCULELOR

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind înmatricularea şi înregistrarea 
vehiculelor în România.

Art. 2. - în sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următorul înţeles;
1. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe un drum public, cu sau fără mijloace de 

autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau mărfuri ori pentru 
efectuarea de servicii sau lucrări;

2. autovehicul - vehiculul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru 
transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate 
pentru transportul persoanelor sau mărfurilor; motociclurile, tractoarele şi maşinile şi utilajele 
autopropulsate pentru lucrări sunt considerate autovehicule; tramvaiele nu sunt considerate 
autovehicule;

3. (semi) remorcă - vehicul din categoria Oi, O2, O3 sau O4, cu roţi, fără autopropulsie, 
conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

4. tractor - autovehiculul care circulă pe roţi sau pe şenile, astfel cum este definit în 
Regulamentul (UE) nr. 167/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele 
agricole şi forestiere;

5. motociclu - autovehiculul cu două sau trei roţi, precum şi autovehiculul cu patru roţi 
(cvadriciclu), astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr.168/2013 privind omologarea şi 
supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri;

6. autobuz - autovehicul din categoria M2 sau M3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă 
constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune 
sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând;

7. troleibuz - autovehiculul propulsat de energie electrică provenită de la o reţea aeriană de 
contact externă; acest termen include şi autovehiculele prevăzute cu mijloace de propulsie internă 
suplimentare (autovehicule cu funcţionare bimodală) sau prevăzute cu mijloace de ghidare 
temporară externă (troleibuze ghidate);

8. moped - motociclul cu două sau trei roţi, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 
168/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi 
pentru cvadricicluri;

9. maşină autopropulsată pentru lucrări - un vehicul autopropulsat, special conceput şi 
construit pentru efectuarea de lucrări şi care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este 
adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor şi nu este vehicul rutier;

10. tramvai - vehiculul cu propulsie electrică ce se deplasează pe şine;
11. înmatriculare/înregistrare - operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul 

poate circula pe drumurile publice. Dovada înmatriculării/înregistrării este reprezentată de 
certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit;



12. înmatriculare/înregistrare permanentă - operaţiunea de înmatriculare/înregistrare prin 
care se atribuie un certificat de înmatriculare/înregistrare şi un număr de înmatriculare/înregistrare 
pentru o perioadă nedeterminată;

13. înmatriculare temporară - operaţiunea de înmatriculare prin care se acordă un certificat 
de înmatriculare şi un număr de înmatriculare pentru o perioadă determinată;

14. suspendarea înmatriculării - operaţiunea administrativă care constă în interzicerea 
temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public;

15. vehicul nou - vehiculul aflat înaintea primei înmatriculări sau primei înregistrări, după
caz;

16. deţinător mandatat - persoana fizică sau juridică ce foloseşte un vehicul în baza unui 
contract de leasing sau contract de închiriere;

17. atestat tehnic - documentul emis de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” pentru 
maşinile autopropulsate pentru lucrări, care include date de identificare şi caracteristici tehnice ale 
acestora;

18. DRPCIV - Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor;
19. SPCRPCIV - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare

a Vehiculelor;
20. RAR - Regia Autonomă „Registml Auto Român”.

Art. 3. - (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le 
înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform 
prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru a fi înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trebuie să fie omologate în 
condiţiile legii, cu excepţia celor care nu se supun omologării.

(3) Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, emisă de 
RAR în condiţiile legii; în cazul maşinilor autopropulsate pentru lucrări, care nu sunt supuse 
omologării, RAR emite un atestat tehnic.

(4) înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea 
definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor, supuse acestei condiţii, potrivit 
prevederilor prezentei legi, şi presupune următoarele operaţiuni:

a) înscrierea în evidenţele RAR, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra 
unui vehicul de către primul proprietar;

b) transcrierea în evidenţele RAR, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale 
dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

(5) Operaţiunile prevăzute la alin.(4) se realizează pe baza datelor de identificare ale 
vehiculului şi ale proprietamlui şi se finalizează cu eliberarea de către RAR, potrivit legii, a unui 
certificat de înmatriculare, precum şi a plăcilor cu numărul de înmatriculare atribuit şi efectuarea 
menţiunilor necesare în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului.

(6) După finalizarea operaţiunii de la alin.(4), lit.a), RAR informează organul fiscal 
teritorial al proprietarului vehiculului cu privire la dobândirea vehiculului de către acesta. Dacă 
proprietarul nu depune în termen de 90 de zile la organul fiscal teritorial declaraţia de impunere 
pentru vehiculul înmatriculat, RAR procedează la suspendarea înmatriculării, cu informarea 
prealabilă a titularului acesteia.

(7) După finalizarea operaţiunilor de la alin.(4), lit.b), RAR înscrie în evidenţele sale datele 
noului proprietar, simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului 
proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul 
proprietar este obligat să solicite RAR transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen 
de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

(8) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului 
proprietar are obligaţia de a notifica RAR înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii 
prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare. RAR face menţiunea 
privind înstrăinarea vehiculului în evidenţele sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării.



(9) De Ia data finalizării operaţiunii de la alin.(4), lit.a) sau a înregistrării notificării 
prevăzute la alin.(7), RAR transmite instituţiilor interesate datele proprietarului vehiculului, la 
solicitarea acestora.

(10) în situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de 
proprietate în termenul prevăzut la alin.(7), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până lă- 
data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.

(11) în cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de 
proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin.(7) curge de la data primei transmiteri a 
dreptului de proprietate.

(12) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi Ia data expirării sau, 
după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o nouă 
inspecţie tehnică periodică.

(13) în cazurile prevăzute la alin.(lO) şi (12), RAR înregistrează suspendarea înmatriculării 
în evidenţele sale. Datele referitoare la suspendare se şterg după 5 ani de la data încetării acesteia.

(14) în scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul, respectiv a 
valabilităţii acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea evidenţelor RAR în 
condiţiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi RAR.

(15) La solicitarea operaţiunii de înmatriculare a unui vehicul (inclusiv transcrierea 
transmiterii dreptului de proprietate), RAR asigură certificarea autenticităţii vehiculului, conform 
legislaţiei aplicabile. Certificarea autenticităţii vehiculului conţine şi atestarea faptului că acesta nu 
figurează ca fiind fiirat în bazele de date la care RAR are acces, prin intermediul Poliţiei Române.

(] 6) Certificarea autenticităţii vehiculului nu este necesară în cazul vehiculelor noi.
(17) Prin ordin al ministrului transporturilor şi infi-astructurii se pot stabili şi alte cazuri de 

exceptare de la certificarea autenticităţii vehiculului.
(18) Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni privind înmatricularea unui vehicul, RAR 

verifică valabilitatea inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă. 
Verificarea valabilităţii asigurării obligatorii de răspundere civilă se poate face şi pe cale 
informatică, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între RAR şi Comisia de Suprave^ere a 
Asigurărilor.

(19) Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din 
România pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru 
circulaţie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicaţii informatice pusă la dispoziţie, în condiţiile 
stabilite prin protocol, de către RAR.

(20) Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite RAR Sau 
autorităţii competente de înregistrare înscrierea în certificatul de înmatriculare/înregistrare a 
oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, 
în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

(21) Cu ocazia realizării operaţiunilor prevăzute la alin.(4), RAR înscrie în evidenţele sale 
următoarele date în format electronic;

a) datele de identificare a proprietarului şi, după caz, a deţinătorului mandatat ori a altei 
persoane, în condiţiile art.6 alin.(3);

b) datele de identificare a vehiculului.
(22) Datele de identificare prevăzute la alln.(21) lit.a) sunt;
a) pentru persoanele fizice; numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă

este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de 
identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de 
telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei; ■

b) pentru persoanele juridice; denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de 
înregistrare în registrul comerţului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii 
naţionale aplicabile, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale 
reprezentantului acestora.

(23) Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în evidenţele RAR şi codurile 
armonizate aferente acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor 
şi infi-astructurii.



(24) Datele prevăzute la alin.(21) se şterg după 10 ani de la data radierii vehiculului. j
(25) Evidenţele RAR se actualizează cu datele referitoare la inspecţia tehnică periodică a;

vehiculelor. l(26) RAR este autorizat să facă schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare 
din statele membre ale Uniunii Europene, prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în 
scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care 
a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a 
vehiculului. Verificarea împreună cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre 
ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul 
facilitării schimbului de informaţii.

Art. 4. - (1) Autovehiculele, cu excepţia mopedelor, tractoarelor, maşinilor autopropulsate 
pentru lucrări, troleibuzelor şi a tramvaielor, precum şi remorcile, cu excepţia celor tractate de 
tractoare sau maşini autopropulsate pentru lucrări, se înmatriculează permanent sau temporar de 
către RAR.

(2) Persoanele care şi-au stabilit domiciliul/sediul ori reşedinţa in România pot să îşi 
înmatriculeze autovehiculele şi remorcile la reprezentanţa teritorială RAR pe raza căreia au 
domiciliul/sediu] ori reşedinţa, după caz.

(3) Vehiculele din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului Afacerilor Interne, precum 
şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii şi pot, după caz, să 
fie înmatriculate potrivit alin.(l).

(4) Până la înmatriculare, în vederea circulaţiei pe drumurile publice, pentru vehiculele 
prevăzute la alin.(l), RAR poate elibera o autorizaţie specială.

(5) La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează vehicule 
li se pot elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă.

(6) Evidenţa vehiculelor înmatriculate se păstrează de către RAR.

Art. 5. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, maşinile autopropulsate pentru lucrări, 
tractoarele, remorcile tractate de tractoare sau maşini autopropulsate pentru lucrări, precum şi 
vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează, în baza cărţii de identitate a vehiculului sau a 
atestatului tehnic, conform legii, la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai 
sectoarelor municipiului Bucureşti, care, prin compartimenele de specialitate, ţin şi evidenţa 
acestora.

(2) Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic nu sunt necesare în cazul 
tramvaielor şi al vehiculelor cu tracţiune animală.

Art. 6. - (1) La finalizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, RAR eliberează 
proprietarului sau deţinătorului mandatat un certificat de înmatriculare precum şi plăcile cu 
numărul de înmatriculare.

(2) Pentru vehiculele prevăzute la art.4 alin.(3) şi art.5, la finalizarea operaţiunilor de 
înregistrare a vehiculului, autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarului sau 
deţinătorului mandatat un certificat de înregistrare, precum şi plăcile cu numărul de înregistrare.

(3) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de 
înmatriculare/înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se 
calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. în cazul în care 
proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de 
înmatriculare/înregistrare şi a datelor de identificare ale deţinătorului mandatat.

Art. 7. - înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a 
unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate 
normele legale referitoare la aceste operaţiuni.



Art- 8. - (]) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat 
înmatricularea/înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea 
proprietarului, în următoarele cazuri:

a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada 
depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;

b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi 
specializate în vederea dezmembrării;

c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; ' . ,
d) în cazul furtului vehiculului.
(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei 

persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea. Ia cererea proprietarului, în 
condiţiile legii.

(3) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin act administrativ al autorităţii administraţiei 
publice locale, fără stăpân sau abandonate, se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de Ia 
primirea înştiinţării respective.

(4) Radierea din evidenţă a unui vehicul se face, din oficiu, de către RAR sau autoritatea 
care a efectuat înregistrarea şi în următoarele situaţii:

a) în cazul notificării primite de la autorităţi competente sau operatori economici autorizaţi * 
să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz; ■

b) în cazul notificării primite de Ia autorităţi competente, care atestă faptul că vehiculul a 
fost înmatriculat permanent în alt stat.

(5) în termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condiţiile prevăzute Ia alin.(4), 
RAR sau autoritatea competentă de înregistrare îl informează pe titularul certificatului de 
înmatriculare/înregistrare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni.

în cazul pierderii, furtului sau deteriorării certificatului de^ 
înmatriculare/înregistrare sau în cazul schimbării numelui proprietarului, proprietaruf vehiculului ■ 
respectiv este obligat să solicite RAR sau autorităţii competente care a efectuat înregistrarea 
eliberarea unui nou certificat de înmatriculare/înregistrare, în termen de 30 de zile de la data 
declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, 
după caz.

Art. 9.

CAPITOLUL 2
TRANSFERUL ACTIVITĂŢO DE ÎNMATRICULARE ÎN COMPETENŢA 

MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURA, PRIN RAR

Art. 10. - La data de 1 ianuarie a anului următor publicării prezentei legi, dar nu mai 
devreme de 6 luni de la publicarea acesteia, activitatea de înmatriculare a autovehiculelor efectuată 
până la data respectivă de DRPCIV şi SPCRPCIV este preluată de către Ministerul Transporturilor 
şi Infi'astructurii, prin RAR.

Art. 11. - De la data prevăzută la art. 10, RAR este desemnată ca autoritate competentă să 
efectueze activitatea de înmatriculare, radiere şi eliberare a autorizaţiei de circulaţie provizorie sau 
pentru probe a vehiculelor.

Art. 12. - RAR exercită atribuţiile ce îi revin, conform legii, cu privire la desfăşurarea 
activităţii de înmatriculare a vehiculelor şi, în acest scop, va beneficia din partea Ministerului 
Afacerilor Interne de accesul la baza de date conţinând evidenţa persoanelor.

Art. 13. - RAR efectuează activitatea de înmatriculare sau radiere a vehiculelor, de 
eliberare şi evidenţă a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a 
vehiculelor, precum şi de eliberare şi evidenţă a autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru 
probe a vehiculelor, prin reprezentanţele sale teritoriale.



Art. 14. - în vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din 
domeniul asigurărilor, RAR comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii 
mandataţi ai vehiculelor.

Art. 15. - Plăcile cu numărul atribuit odată cu înmatricularea sau autorizarea circulaţiei 
provizorii sau pentru probe a vehiculelor se confecţionează de către RAR.

Art. 16. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţilor RAR 
prevăzute de prezenta lege se asigură din venituri proprii.

(2) RAR, respectiv Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, 
încasează tarifele aferente eliberării documentelor de înmatriculare, confecţionării şi valorificării 
plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui 
număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, furnizarea, 
în condiţiile legii, a datelor referitoare la vehicul, respectiv contravaloarea certificatelor de 
înmatriculare şi a autorizaţiilor provizorii sau de probă.

(3) Restituirea sumelor prevăzute la alin.(2), achitate eronat sau pentru care nu au fost 
prestate serviciile aferente, se face de către RAR, respectiv de către Regia Autonomă 
,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora 
însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata.

Art. 17. - (1) Plata cotizaţiei privind participarea la Tratatul EUCARIS se face în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Plata cotizaţiei privind utilizarea componentei naţionale a platformei informatice 
EUCAWS se face de către RAR.

Art. 18. - Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale 
şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare şi evidenţă a certificatelor de înmatriculare 
se asigură de către RAR conform contractelor încheiate în acest scop.

Art. 19. - RAR se subrogă în drepturile şi obligaţiile DRPCIV şi ale SPCRPCIV ce decurg 
din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care 
DRPCIV şi SPCRPCrV sunt parte, în măsura în care acestea se referă la activitatea de 
înmatriculare a vehiculelor.

Art. 20. - RAR preia echipamentele şi aparatura aferente activităţii de înmatriculare a 
vehiculelor, pe bază de protocoale de predare-preluare, încheiate cu deţinătorul actual în condiţiile 
legii.

Art. 21. - RAR preia arhivele, programele informatice şi bazele de date aferente activităţii 
de înmatriculare a vehiculelor, pe bază de protocoale de predare-preluare, în condiţiile legii.

Art. 22. - Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se aprobă:
a) procedura înmatriculării, radierii, eliberării certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de 

înmatriculare, a autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, precum şi ă 
anulării înmatriculării, a autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor;

b) forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare;
c) forma, dimensiunile şi conţinutul plăcilor de înmatriculare.

CAPITOLUL m
PROCEDURI PRIVIND ÎNREGISTRAREA VEfflCULELOR

Art. 23. - Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice se aprobă; 
a) procedura înregistrării, radierii, eliberării certificatului de înregistrare şi a plăcilor de 

înregistrare, precum şi a anulării înregistrăii;



I

b) forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înregistrare; ‘
c) forma, dimensiunile şi conţinutul plăcilor de înregistrare.

CAPITOLUL IV
MODIFICAREA, COMPLETAREA ŞI ABROGAREA UNOR ACTE NORMATIVE

Art. 24. - La intrarea în vigoare a prezentei legi, următoarele acte normative se modifică.
astfel:

A) Ordonanţa 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: ■ ' ,

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Ordonanţă de Guvern privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare 
regim permise de conducere”

2. Din cuprinsul ordonanţei, menţiunile referitoare la activităţile privind întocmirea,
păstrarea, evidenţa şi eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere 
de înmatriculare se abrogă. • ■

B) Din cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea ‘şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.554 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, menţiunile referitoare la 
activităţile de primire a cererilor şi de eliberare a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a 
plăcilor cu numere de înmatriculare se abrogă.

C) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.l95 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 
2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: ’ - ‘

1. La articolul 6, punctele 21, 22, 30, 32^ şi 35^ se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

„21. moped - autovehiculul cu două sau trei roţi, astfel cum este definit în Regulamentul 
(UE) nr. 168/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei 
roţi şi pentru cvadricicluri;

22. motocicletă - autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, astfel cum este definit în 
Regulamentul (UE) nr. 168/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu 
două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri;

30. tractor - orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau şenile, astfel cum este definit în 
Regulamentul (UE) nr. 167/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele 
agricole şi forestiere;

32'. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roţi, astfel cum este definit în Regulamentul 
(UE) nr. 168/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei 
roţi şi pentru cvadricicluri;

35'. vehicul nou - vehiculul aflat înaintea primei înmatriculări sau primei înregistrări, după
caz;”

2. La articolul 6, punctul 28 se abrogă.
3. Titlul „CAPITOLUL II: Vehiculele” se modifică şi va avea urnătorul cuprins: 

„CAPITOLUL II: Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora”.
4. Titlurile: „SECŢIUISEA 1: „Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul 

acestora,, şi ” SECŢIUNEA 2: înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor” se 
abrogă.

5. Alineatele (l)-(3) ale articolului 9, precum şi articolele 11, lU şi 13-19 se abrogă.



6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,^rt. 12 - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau 

împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte 
plăci cu numărul de înmatriculare/înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de 
reglementările în vigoare.

(2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile 
publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament.

(3) Pînă la înmatriculare, vehiculele care se supun înmatriculării potrivit legii pot circula cu 
numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale emise de autoritatea competentă.

(4) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu 
are montate plăcile cu numărul de înmatriculare/înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori 
dacă acestea nu sunt conforme cu reglementările în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul 
de înmatriculare/înregistrare este reţinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept 
de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat.

(5) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.”
7. La articolul 81, alineatul (1) se abrogă.
8. La articolul 82, alineatul (5) se abrogă.
9. La articolul 122, literele d), e), g), k), 1), m), n) şi o) se abrogă.
D) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si funcţionarea 

Ministerului Internelor si Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 
din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„m) regimul actelor de identitate si de stare civilă, al paşapoartelor simple şi al permiselor 

de conducere;”
2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), pct. 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„28. organizează şi coordonează activitatea de emitere şi evidenţă a permiselor de

conducere;”
3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) în domeniul administraţiei publice, instituţiile publice şi organele de specialitate ale 

administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sunt: Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Generală de 
Paşapoarte, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Arhivele Naţionale.”

E) Legea nr.141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic 
Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.240 din 3 aprilie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) autorităţile publice române competente cu eliberarea certificatelor de înmatriculare a 

vehiculelor pentru semnalările prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informaţii 
Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru 
eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) nr. L.381 din 28 decembrie 2006;”

F) Articolul 2 alineatul 2 din Legea nr.24] din 5 decembrie 2011 pentru aderarea României 
la Tratatul referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere 
(EUCARIS), publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.217 din 23.12.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

”(2) în aplicarea art.23 din Tratatul EUCARIS, România desemnează Direcţia Regim 
Permise de Conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca autoritate competenta centrala 
responsabilă cu gestionarea băncilor de date centrale în ceea ce priveşte permisele de conducere 
necesare Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere şi Regia 
Autonomă „Registrul Auto Român” ca autoritate competentă responsabilă cu gestionarea băncilor 
de date centrale privind vehiculele.”



G) La articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr.787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe 
lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.509 din 15 iulie 2003, litera c) se abrogă.

H) După punctul 14 al alineatului 1 de la articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr.21/2015 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se 
introduce pct. 14', având următorul conţinut:

„14'. Asigură înmatricularea vehiculelor rutiere prin Regia Autonomă „Registrul Auto
Român.”

Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei legi. Ordonanţa Guvernului hr.26/1998 
privind regimul de confecţionare şi valorificare a plăcilor de înmatriculare pentru vehicule, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.26 din 30 ianuarie 1998, cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă.

Art. 26. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în 
vigoare, următoarele sintagme se înlocuiesc corespunzător prevederilor prezentei legii, după cum 
urmează: ' -

a) sintagma „Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor” cu 
sintagma ,J)irecţia Regim Permise de Conducere”;

b) sintagma „serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor” cu sintagma „serviciu public comunitar regim permise de conducere”.

CAPITOLUL V 
DISPOZIŢH FINALE

Art. 27. - în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi. Ministerul Transporturilor 
şi Infi-astructurii va elabora şi va supune spre aprobare actul normativ de modificare şi completare a 
Hotărârii Guvernului nr.768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul 
Auto Român", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 
1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a o actualiza ca urmare a prevederilor 
prezentei legi. >v

iArt. 28. - în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi. Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei vor propune adoptarea şi/sau modificarea actelor normative specifice, pentru a le 
actualiza ca urmare a prevederilor prezentei legi. ■

Art. 29. - în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi. Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii va aproba prin ordin al ministrului procedura înmatriculării, radierii, eliberării 
certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare, a autorizaţiei de circulaţie provizorie 
sau pentru probe a vehiculelor, precum şi a anulării înmatriculării, a autorizaţiei de circulaţie 
provizorie sau pentru probe a vehiculelor, forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de 
înmatriculare şi forma, dimensiunile şi conţinutul plăcilor de înmatriculare, datele de identificare a 
vehiculului şi codurile armonizate aferente acestuia care se înscriu în evidenţele RAR.

Art. 30. - în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi. Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei va aproba prin ordin al ministrului procedura înre^strării, 
radierii, eliberării certificatului de înregistrare şi a plăcilor de înregistrare, precum şi a anulării 
înregistrării, forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înregistrare şi forma, dimensiunile 
şi conţinutul plăcilor de înregistrare.

Art. 31. - Prezenta lege intră în vigoare la data prevăzută la art. 10, cu excepţia prevederilor 
art.27-30 care intră în vigoare la data publicării. ,
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 
76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE
SENATULUI


