
Parlamentul Romaniei

Camera Deputa^ilor Senatul

LEGE
privind inmatricularea §i inregistrarea vehiculelor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLULI
INMATRICULAREA §I INREGISTRAREA VEfflCULELOR

Art. 1. - Prezenta lege stabile§te cadrul legal privind inmatricularea §1 inregistrarea 
vehiculelor in Romania.

Art. 2. - In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatorul inleles:
1. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe un drum public, cu sau fara mijloace de 

autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane §i/sau marfiiri ori pentru 
efectuarea de servicii sau lucrari;

2. autovehicul - vehiculul echipat cu motor de propulsie, utilizat in mod obisnuit pentru 
transportul persoanelor sau marfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate 
pentru transportul persoanelor sau marfurilor; motociclurile, tractoarele §i ma§inile §i utilajele 
autopropulsate pentru lucrari sunt considerate autovehicule; tramvaiele nu sunt considerate 
autovehicule;

3. (semi) remorca - vehicul din categoria Oi, O2, O3 sau O4, cu ro(i, fara autopropulsie, 
conceput §i construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

4. tractor - autovehiculul care circula pe ro(i sau pe §enile, astfel cum este defmit in 
Regulamentul (UE) nr. 167/2013 privind omologarea §i supravegherea pie(ei pentru vehiculele 
agricole §i forestiere;

5. motociclu - autovehiculul cu doua sau trei ro(i, precum si autovehiculul cu patru roti 
(cvadriciclu), astfel cum este defmit in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 privind omologarea §i 
supravegherea pie(ei pentru vehiculele cu doua sau trei ro(i §i pentru cvadricicluri;

6. autobuz - autovehicul din categoria M2 sau M3, cu cel pu(in 4 ro^i §i o viteza maxima 
constructive mai mare de 25 km/h, conceput §i construit pentru transportul de pasageri pe scaune 
sau in picioare §i care are, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri §ezand;

7. troleibuz - autovehiculul propulsat de energie electrica provenita de la o re(ea aeriana de 
contact externa; acest termen include §i autovehiculele prevazute cu mijloace de propulsie interna 
suplimentare (autovehicule cu func(ionare bimodala) sau prevazute cu mijloace de ghidare 
temporara externa (troleibuze ghidate);

8. moped - motociclul cu doua sau trei ro(i, astfel cum este deflnit in Regulamentul (UE) nr. 
168/2013 privind omologarea §i supravegherea pie(ei pentru vehiculele cu doua sau trei ro(i §i 
pentru cvadricicluri;

9. ma§ina autopropulsata pentru lucrari - un vehicul autopropulsat, special conceput §i 
construit pentru efectuarea de lucrari §i care, datorita caracteristicilor sale constructive, nu este 
adecvat pentru transportul pasagerilor sau al marfurilor §i nu este vehicul rutier;

10. tramvai - vehiculul cu propulsie electrica ce se deplaseaza pe §ine;
11. inmatriculare/inregistrare - opera(iunea adm ini strati va prin care se atesta ca un vehicul 

poate circula pe drumurile publice. Dovada inmatricularii/inregistrarii este reprezentata de 
certificatul de inmatriculare/inregistrare §i numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit;



12. mmatriculare/lnregistrare permanenta - opera^iunea de inmatriculare/inregistrare prin 
care se atribuie un certificat de inmatriculare/inregistrare §i un nurtiar de mmatriculare/mregistrare 
pentru o perioada nedeterminata;

13. inmatriculare temporara - operatiunea de inmatriculare prin care se acorda un certificat 
de inmatriculare §i un numar de inmatriculare pentru o perioada determinata;

14. suspendarea inmatricularii - operatiunea administrativa care consta in interzicerea 
temporara a dreptului de a pune in circulatie §i a utiliza un vehicul pe drumul public;

15. vehicul nou - vehiculul aflat inaintea prime! inmatriculari sau prime! inregistrari, dupa
caz;

16. de^inator mandatat - persoana fizica sau juridica ce folose§te un vehicul in baza unui 
contract de leasing sau contract de inchiriere;

17. atestat tehnic - documentul emis de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” pentru 
masinile autopropulsate pentru lucrari, care include date de identificare si caracteristici tehnice ale 
acestora;

18. DRPCIV - Dlrectia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor;
19. SPCRPCIV - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere §i Inmatriculare

a Vehiculelor;
20. RAR - Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”.

Art. 3. - (1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatali ai acestora sunt obligati sa le 
inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform 
prevederilor legale in vigoare.

(2) Pentru a fi inmatriculate sau inregistrate, vehiculele trebuie sa fie omologate in 
conditlile legii, cu exceptia celor care nu se supun omologarii.

(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, emisa de 
RAR in conditiile legii; in cazul ma§inilor autopropulsate pentru lucrari, care nu sunt supuse 
omologarii, RAR emite un atestat tehnic.

(4) Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea 
defmitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit 
prevederilor prezentei legi, §i presupune urmatoarele operatiuni:

a) inscrierea in evidentele RAR, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra 
unui vehicul de catre primul proprietar;

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

(5) Operatiunile prevazute la alin.(4) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale 
vehiculului §i ale proprietarului §i se fmalizeaza cu eliberarea de catre RAR, potrivit legii, a unui 
certificat de inmatriculare, precum §i a placilor cu numarul de inmatriculare atribuit §i efectuarea 
mentiunilor necesare in certificatul de inmatriculare §i in cartea de identitate a vehiculului.

(6) Dupa finalizarea operatiunii de la alin.(4), lit.a), RAR informeaza organul fiscal 
teritorial al proprietarului vehiculului cu privire la dobandirea vehiculului de catre acesta. Daca 
proprietarul nu depune in termen de 90 de zile la organul fiscal teritorial declaratia de impunere 
pentru vehiculul inmatriculat, RAR procedeaza la suspendarea inmatricularii, cu informarea 
prealabila a titularului acesteia.

(7) Dupa finalizarea operatiunilor de la alin.(4), lit.b), RAR inscrie in evidentele sale datele 
noului proprietar, simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului 
proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni §i emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul 
proprietar este obligat sa solicite RAR transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen 
de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

(8) Organul fiscal care opereaza scoaterea vehiculului din evidenta fiscala a fostului 
proprietar are obligatia de a notifica RAR instrainarea acestuia in cadrul schimbului de informatii 
prevazut de reglementarile in materie fiscala, in termen de 5 zile lucratoare. RAR face mentiunea 
privind instrainarea vehiculului in evidentele sale in termen de 30 de zile de la primirea notificarii.



(9) De la data finalizarii operatiunii de la alin.(4), lit.a) sau a inregistrarii notificarii 
prevazute la alm.(7), RAR transmite institutiilor interesate datele proprietarului vehiculului, la 
solicitarea acestora.

(10) In situatia in care noul proprietar nu solicita transcrierea transmiterii dreptului de 
proprietate in termenul prevazut la alin.(7), inmatricularea vehiculului se suspenda de drept pana la 
data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.

(11) In cazul in care pana la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de 
proprietate asupra vehiculului, termenul prevazut la alin.(7) curge de la data prime! transmiteri a 
dreptului de proprietate.

(12) Suspendarea de drept a inmatricularii vehiculului intervine si la data expirarii sau, 
dupa caz, a anularii inspectiei tehnice periodice §i inceteaza la data la care vehiculul trece o noua 
inspectie tehnica periodica.

(13) In cazurile prevazute la alin.(lO) si (12), RAR inregistreaza suspendarea inmatricularii 
in evidentele sale. Datele referitoare la suspendare se sterg dupa 5 ani de la data incetarii acesteia.

(14) In scopul verificarii efectuarii inspectiei tehnice periodice a unui vehicul, respectiv a 
valabilitatii acesteia, politia rutiera are drept de acces pentru consultarea evidentelor RAR in 
conditiile stabilite prin protocolul incheiat intre Inspectoratul General al Politiei Romane si RAR.

(15) La solicitarea opera(iunii de inmatriculare a unui vehicul (inclusiv transcrierea 
transmiterii dreptului de proprietate), RAR asigura certificarea autenticita(ii vehiculului, conform 
legisla(iei aplicabile. Certificarea autenticita(ii vehiculului confine §i atestarea faptului ca acesta nu 
figureaza ca fiind flirat in bazele de date la care RAR are acces, prin intermediul Politiei Romane.

(16) Certificarea autenticitatii vehiculului nu este necesara in cazul vehiculelor noi.
(17) Prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii se pot stablli §i alte cazuri de 

exceptare de la certificarea autenticitatii vehiculului.
(18) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni privind inmatricularea unui vehicul, RAR 

verifica valabilitatea inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila. 
Verificarea valabilitatii asigurarii obligatorii de raspundere civila se poate face si pe cale 
informatica, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre RAR si Comisia de Supraveghere a 
Asigurarilor.

(19) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi §i societatile de leasing din 
Romania pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru 
circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatil informatice pusa la dispozitie, in conditiile 
stabilite prin protocol, de catre RAR.

(20) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite RAR sau 
autoritatii competente de inregistrare inscrierea in certificatul de inmatriculare/inregistrare a 
oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului, 
in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

(21) Cu ocazia realizarii operatiunilor prevazute la alin.(4), RAR inscrie in evidentele sale 
urmatoarele date in format electronic:

a) datele de identificare a proprietarului si, dupa caz, a detinatorului mandatat ori a altei 
persoane, in condidile art.6 alin.(3);

b) datele de identificare a vehiculului.
(22) Datele de identificare prevazute la alin.(21) lit.a) sunt:
a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, daca 

este cazul, echlvalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, respectiv numarul de 
identificare fiscala, locul si data nasterii, domiciliul/resedinta, precum §i, optional, un numar de 
telefon si adresa de posta electronica ale persoanei;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscala, numarul de 
inregistrare in registrul comertului, daca este cazul, sau codul unic de inregistrare, potrivit legii 
nationale aplicabile, precum si, optional, un numar de telefon si adresa de posta electronica ale 
reprezentantului acestora.

(23) Datele de identificare a vehiculului care se inscriu in evidentele RAR si codurile 
armonizate aferente acestora se stabilesc si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor 
si infrastructurii.



(24) Datele prevazute la alin.(21) se §terg dupa 10 ani de la data radierii vehiculului.
(25) Evidentele RAR se actualizeaza cu datele referitoare la inspectia tehnica periodica a

vehiculelor.
(26) RAR este autorizat sa faca schimb de date cu autoritatile competente de inmatriculare 

din statele membre ale Uniunii Europene, prin obtinerea, respectlv flirnizarea datelor necesare, in 
scopul verificarii, inaintea inmatricularii unui vehicul, a statutului legal al acestuia in statul in care 
a fost inmatriculat anterior, in cazul in care exista indoieli asupra situatiei reale sau juridice a 
vehiculului. Verificarea impreuna cu autoritatile competente de inmatriculare din statele membre 
ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice in scopul 
facilitarii schimbului de Informatii.

Art. 4. - (1) Autovehiculele, cu excep(ia mopedelor, tractoarelor, ma§inilor autopropulsate 
pentru lucrari, troleibuzelor §i a tramvaielor, precum §i remorcile, cu excep(ia celor tractate de 
tractoare sau ma§ini autopropulsate pentru lucrari, se inmatriculeaza permanent sau temporar de 
catre RAR.

(2) Persoanele care §i-au stabilit domiciliul/sediul ori re§edin(a in Romania pot sa i§i 
inmatriculeze autovehiculele §i remorcile la reprezentanta teritoriala RAR pe raza careia au 
domiciliul/sediul ori re§edin(a, dupa caz.

(3) Vehiculele din dotarea Ministerului Apararii, a Ministerului Afacerilor Interne, precum 
§i cele ale Serviciului Roman de Informa(ii se inregistreaza la aceste institu(ii §i pot, dupa caz, sa 
fie inmatriculate potrivit alin.(l).

(4) Pana la inmatriculare, in vederea circulatiei pe drumurile publice, pentru vehiculele 
prevazute la alin.(l), RAR poate elibera o autorizatie speciala.

(5) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza vehicule 
li se pot elibera pentru acestea autoriza(ii §i numere pentru proba.

(6) Eviden(a vehiculelor inmatriculate se pastreaza de catre RAR.

Art. 5. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, majinile autopropulsate pentru lucrari, 
tractoarele, remorcile tractate de tractoare sau ma§ini autopropulsate pentru lucrari, precum §i 
vehiculele cu trac(iune animala se inregistreaza, in baza cartii de identitate a vehiculului sau a 
atestatului tehnic, conform legii, la nivelul primarilor comunelor, ai ora^elor, ai municlpiilor si ai 
sectoarelor municipiului Bucure§ti, care, prin compartimenele de specialitate, (in §i eviden(a 
acestora.

(2) Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic nu sunt necesare in cazul 
tramvaielor si al vehiculelor cu trac(iune animala.

Art. 6. - (1) La finalizarea opera(iunilor de inmatriculare a vehiculului, RAR elibereaza 
proprietarului sau de(inatorului mandatat un certificat de inmatriculare precum §i placile cu 
numarul de inmatriculare.

(2) Pentru vehiculele prevazute la art.4 alin.(3) si art.5, la finalizarea operajiunilor de 
inregistrare a vehiculului, autoritatea care le inregistreaza elibereaza proprietarului sau 
de(inatorului mandatat un certificat de inregistrare, precum §i placile cu numarul de inregistrare.

(3) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de 
inmatriculare/inregistrare se poate inscrie §i o alta persoana decat proprietarul, specificandu-se 
calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul, in virtutea unui drept legal. In cazul in care 
proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie men(ionarea in certificatul de 
inmatriculare/inregistrare §i a datelor de identificare ale de(inatorului mandatat.

Art. 7. - Inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a 
unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost incalcate 
normele legale referitoare la aceste opera(iuni.



Art. 8. - (!) Radierea din evidenja a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat 
mmatricularea/inregistrarea dear in cazul scoaterii definitive din circula^ie a acestora, la cererea 
proprietarului, in urmatoarele cazuri:

a) proprietarul dore§te retragerea defmitiva din circula^ie a vehiculului §i face dovada 
depozitarii acestuia intr-un spa^iu adeevat, de^inut in condijiile legii;

b) proprietarul face dovada dezmembrarli, casarii sau predarii vehiculului la unita^i 
specializate in vederea dezmembrarii;

c) la scoaterea defmitiva din Romania a vehiculului respectiv;
d) in cazul furtului vehiculului.
(2) Radierea din evidenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei 

persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea, la cererea proprietarului, in 
conditiile legii.

(3) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin act administrativ al autorita^ii administra^iei 
publice locale, fara stapan sau abandonate, se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la 
primirea in§tiintarii respective.

(4) Radierea din evidenta a unui vehicul se face, din oficiu, de catre RAR sau autoritatea 
care a efectuat inregistrarea si in urmatoarele situatii;

a) in cazul notificarii primite de la autoritati competente sau operator! economic! autorizati 
sa emita certificatul de distrugere, care atesta faptul ca vehiculul a fost definitiv scos din uz;

b) in cazul notificarii primite de la autoritafi competente, care atesta faptul ca vehiculul a 
fost inmatriculat permanent in alt stat.

(5) In termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului in conditiile prevazute la alin.(4), 
RAR sau autoritatea competenta de inregistrare il informeaza pe titularul certificatului de 
inmatriculare/inregistrare cu privire la efectuarea acestei operatiuni.

In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii certificatului de 
inmatriculare/inregistrare sau in cazul schimbarii numelui proprietarului, proprietarul vehiculului 
respectiv este dbligat sa solicite RAR sau autorita^ii competente care a efectuat inregistrarea 
eliberarea unui nou certificat de inmatriculare/inregistrare, in termen de 30 de zile de la data 
declararii pierderii sau furtului, de la data schimbarii numelui ori de la data constatarii deteriorarii, 
dupa caz.

Art. 9.

CAPITOLUL 2
TRANSFERUL ACTIYITATH DE INMATRICULARE IN COMPETENTA 

MINISTERULUITRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, PRIN RAR

Art. 10. - La data de 1 ianuarie a anului urmator publicarii prezentei legi, dar nu mai 
devreme de 6 luni de la publicarea acesteia, activitatea de inmatriculare a autovehiculelor efectuata 
pana la data respective de DRPCIV ?! SPCRPCIV este preluata de catre Ministerul Transporturilor 
si Infrastructurii, prin RAR.

Art. 11. - De la data prevazuta la art. 10, RAR este desemnata ca autoritate competenta sa 
efectueze activitatea de inmatriculare, radlere §i eliberare a autoriza^iei de circulalie provlzorie sau 
pentru probe a vehiculelor.

Art. 12. - RAR exercita atribu^iile ce ii revin, conform legii, cu privire la desfa§urarea 
activita^ii de inmatriculare a vehiculelor §i, in acest scop, va beneficia din partea Ministerului 
Afacerilor Interne de accesul la baza de date continand evidenta persoanelor.

Art. 13. - RAR efectueaza activitatea de inmatriculare sau radiere a vehiculelor, de 
eliberare §i evidenfa a certificatelor de inmatriculare §i a placilor cu numere de inmatriculare a 
vehiculelor, precum si de eliberare §i evidenta a autorizaliei de circula^ie provizorie sau pentru 
probe a vehiculelor, prin reprezentanlele sale teritoriale.



Art. 14. - In vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea societajilor din 
domeniul asigurarilor, RAR comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau delinatorii 
mandataji ai vehiculelor.

Art. 15. - Placile cu numarul atribuit odata cu inmatricularea sau autorizarea circulaliei 
provizorii sau pentru probe a vehiculelor se confec^ioneaza de catre RAR.

Art. 16. - (1) Finan^area cheltuielilor curente §i de capital aferente activitalilor RAR 
prevazute de prezenta lege se asigura din venituri proprii.

(2) RAR, respectiv Regia Autonoma „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, 
mcaseaza tarifele aferente eliberarii documentelor de mmatriculare, confectionarii si valorificarii 
placilor cu numere de inmatriculare permanenta, de proba, temporare si provizorii, atribuirii unui 
numar de inmatriculare preferential, pastrarii combinatiei numarului de inmatriculare, fiirnizarea, 
in conditiile legii, a datelor referitoare la vehicul, respectiv contravaloarea certificatelor de 
inmatriculare si a autorizatiilor provizorii sau de proba.

(3) Restituirea sumelor prevazute la alin.(2), achitate eronat sau pentru care nu au fost 
prestate serviciile aferente, se face de catre RAR, respectiv de catre Regia Autonoma 
„Administratia Patrimoniului Protocolului de Staf’, la cererea scrisa a platitorului adresata acestora 
insotita de documentul prin care s-a efectuat plata.

Art. 17. - (1) Plata cotizatiei privind participarea la Tratatul EUCARIS se face in conditiile 
stabllite prin hotarare a Guvernului.

(2) Plata cotizatiei privind utilizarea componentei nationale a platformei informatice 
EUCARIS se face de catre RAR.

Art. 18. - Materiile prime necesare in vederea producerii documentelor, tipariturile speciale 
§i tehnica de calcul utilizate in activitatea de eliberare §i evidenta a certificatelor de inmatriculare 
se asigura de catre RAR conform contractelor incheiate in acest scop.

Art. 19. - RAR se subroga in drepturile obligatiile DRPCIV §i ale SPCRPCIV ce decurg 
din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri §i acorduri in care 
DRPCIV §i SPCRPCIV sunt parte, in masura in care acestea se refera la activitatea de 
inmatriculare a vehiculelor.

Art. 20. - RAR preia echipamentele §i aparatura aferente activitatii de inmatriculare a 
vehiculelor, pe baza de protocoale de predare-preluare, incheiate cu detinatorul actual in conditiile 
legii.

Art. 21. - RAR preia arhivele, programele informatice §i bazele de date aferente activitatii 
de inmatriculare a vehiculelor, pe baza de protocoale de predare-preluare, in conditiile legii.

Art. 22. - Prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii se aproba:
a) procedura inmatricularii, radierii, eliberarii certificatului de inmatriculare si a placilor de 

inmatriculare, a autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, precum §i a 
anularii inmatricularii, a autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor;

b) forma, dimensiunile §i continutul certificatului de inmatriculare;
c) forma, dimensiunile §i continutul placilor de inmatriculare.

CAPITOLUL III
PROCEDURI PRIVIND INREGISTRAREA VEHICULELOR

Art. 23. - Prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale §i administratiei publice se aproba: 
a) procedura inregistrarii, radierii, eliberarii certificatului de inregistrare §i a placilor de 

inregistrare, precum §i a anularii inregistraii;



b) forma, dimensiunile §i con^inutul certificatului de mregistrare;
c) forma, dimensiunile §i conjinutul placilor de inregistrare.

CAPITOLUL IV
MODIFICAREA, COMPLETAREA §I ABROGAREA UNOR ACTE NORMATIVE

Art. 24. - La intrarea in vigoare a prezentei legi, urmatoarele acte normative se modifica.
astfel;

A) Ordonan^a Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea §i func^ionarea 
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea §i evidenta pa§apoartelor simple §i serviciilor 
publice comunitare regim permise de conducere §i inmatriculare a vehiculelor, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr.362/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica dupa 
cum urmeaza;

1. Titlul ordonan^ei se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Ordonanta de Guvern privind infiin|area, organizarea §i func^ionarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea §i evidenta pa§apoartelor simple §1 serviciilor publice comunitare 
regim permise de conducere”

2. Din cuprinsul ordonan^ei, men^iunile referitoare la activita^ile privind intocmirea, 
pastrarea, evidenta §i eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor §i a placilor cu numere 
de inmatriculare se abroga.

B) Din cuprinsul Ordonan^ei Guvernului nr. 84/2001 privind inflinjarea, organizarea §i 
flinc^ionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 5 54 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari §i completari 
prin Legea nr.372/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare, men^iunile referitoare la 
activita^ile de primire a cererilor §i de eliberare a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor §i a 
placilor cu numere de inmatriculare se abroga.

C) Ordonan^a de Urgen^a a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 
2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, punctele 21, 22, 30, 32^ si 35^ se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:

„21. moped - autovehiculul cu doua sau trei ro^i, astfel cum este definit in Regulamentul 
(UE) nr. 168/2013 privind omologarea §i supravegherea pie^ei pentru vehiculele cu doua sau trei 
ro^i §i pentru cvadricicluri;

22. motocicleta - autovehiculul cu doua ro^i, cu sau fara ata§, astfel cum este definit in 
Regulamentul (UE) nr. 168/2013 privind omologarea §i supravegherea pie(ei pentru vehiculele cu 
doua sau trei ro(i §i pentru cvadricicluri;

30. tractor - orice vehicul cu motor, care circula pe roti sau senile, astfel cum este definit in 
Regulamentul (UE) nr. 167/2013 privind omologarea §i supravegherea pie(ei pentru vehiculele 
agricole §i forestiere;

32’. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roti, astfel cum este definit in Regulamentul 
(UE) nr. 168/2013 privind omologarea §i supravegherea pie(ei pentru vehiculele cu doua sau trei 
ro(i §i pentru cvadricicluri;

35’. vehicul nou - vehiculul aflat inaintea prime! inmatriculari sau prime! inregistrari, dupa
.55caz;

2. La articolul 6, punctul 28 se abroga.
3. Titlul „CAPITOLUL II: Vehiculele” se modifica §i va avea urnatorul cuprins: 

„CAPITOLUL n: Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora”.
4. Titlurile: „SECTIUNEA 1: „Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul 

acestora,, si ” SECTIUNEA 2: Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor” se 
abroga.

5. Alineatele (l)-(3) ale articolului 9, preeum §i articolele 11, lU fi 13-19 se abroga.



6. Articolul 12 se modiflca va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12 - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excep^ia celor trase sau 

impinse cu mana a bicicletelor, trebuie sa fie inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, §i sa poarte 
placi cu numarul de inmatriculare/inregistrare, cu forme, dimensiuni §i con^inut prevazute de 
reglementarile in vigoare.

(2) Vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe drumurile 
publice numai in condi^iile prevazute prin regulament.

(3) Pina la inmatriculare, vehiculele care se supun inmatricularii potrivit legii pot circula cu 
numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale emise de autoritatea competenta.

(4) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul, inmatriculat sau inregistrat, care nu 
are montate placile cu numarul de inmatriculare/inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori 
daca acestea nu sunt conforme cu reglementarile in vigoare, precum §i in cazul in care certificatul 
de inmatriculare/inregistrare este re^inut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept 
de circula^ie sau termenul de valabilitate a expirat.

(5) Este interzisa circula^ia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din eviden|a.”
7. La articolul 81, alineatul (1) se abroga.
8. La articolul 82, alineatul (5) se abroga.
9. La articolul 122, literele d), e), g), k), 1), m), n) §i o) se abroga.
D) Ordonanta de Urgen^a a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Internelor si Reformei Administrative, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 
din 9 mai 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera m) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„m) regimul actelor de identitate si de stare civila, al pa§apoartelor simple §i al permiselor

de conducere;”
2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), pet. 28 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„28. organizeaza §i coordoneaza activitatea de emitere §i eviden^a a permiselor de

conducere;”
3. La articolul 13, alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) In domeniul administra^iei publice, institujiile publice §i organele de specialitate ale 

administraliei publice centrale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sunt: Autoritatea 
Nalionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agen^ia Na^ionala a 
Funclionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situalii de Urgenia, Direclia Generala de 
Pa§apoarte, Direc^ia Regim Permise de Conducere §i Arhivele Nationale.”

E) Legea nr.141/2010 privind infiinlarea, organizarea §i func^ionarea Sistemului Informatic 
National de Semnalari §i participarea Romaniei la Sistemul de Informalii Schengen, republicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.240 din 3 aprilie 2014, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 alineatul (4), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) autoritalile publice romane competente cu eliberarea certificatelor de inmatriculare a 

vehiculelor pentru semnalarile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informalii 
Schengen din a doua genera^ie (SIS II) al serviciilor competente, in statele membre, pentru 
eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) nr. L.381 din 28 decembrie 2006;”

F) Articolul 2 alineatul 2 din Legea nr.241 din 5 decembrie 2011 pentru aderarea Romaniei 
la Tratatul referitor la Sistemul european de informa(ii privind vehiculele §1 permisele de conducere 
(EUCARIS), publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.217 din 23.12.2011, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

”(2) In aplicarea art.23 din Tratatul EUCARIS, Romania desemneaza Direc(ia Regim 
Permise de Conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca autoritate competenta centrala 
responsabila cu gestionarea bancilor de date centrale in ceea ce prive§te permisele de conducere 
necesare Sistemului european de informa(ii privind vehiculele §i permisele de conducere si Regia 
Autonoma „Registrul Auto Roman” ca autoritate competenta responsabila cu gestionarea bancilor 
de date centrale privind vehiculele.”



G) La articolul 1 din Hotararea Guvemului nr.787/2003 privind aprobarea mfiin|arii pe 
langa Ministerul Administratiei §i Intemelor a unor activitaji finan^ate integral din venituri proprii, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.509 din 15 iulie 2003, litera c) se abroga.

H) Dupa punctul 14 al alineatului 1 de la articolul 4 din Hotararea Guvemului nr.21/2015 
privind organizarea §i func^ionarea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1 nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
introduce pet. 14', avand urmatorul con^inut:

„14'. Asigura inmatricularea vehiculelor rutiere prin Regia Autonoma „Registrul Auto
Roman.”

Art. 25. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonan^a Guvemului nr.26/1998 
privind regimul de confeciionare §i valorificare a placilor de inmatriculare pentru vehicule, 
publicata in Monitorul Oficial, Partea 1, nr.26 din 30 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se abroga.

Art. 26. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cuprinsul actelor normative in 
vigoare, urmatoarele sintagme se inlocuiesc corespunzator prevederilor prezentei legii, dupa cum 
urmeaza:

a) sintagma „Directia Regim Permise de Conducere §i Inmatriculare a Vehiculelor” cu 
sintagma „Directia Regim Permise de Conducere”;

b) sintagma „serviciu public comunitar regim permise de conducere §i inmatriculare a 
vehiculelor” cu sintagma „serviciu public comunitar regim permise de conducere”.

CAPITOLUL V 
DISPOZITII FINALE

Art. 27. - In termen de 4 luni de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Transporturilor 
si Infrastructurii va elabora si va supune spre aprobare actul normativ de modificare §i completare a 
Hotararii Guvemului nr.768/1991 privind infiin^area §i functionarea Regiei Autonome "Registrul 
Auto Roman", republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 307 din 1 noiembrie 
1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a o actualiza ca urmare a prevederilor 
prezentei legi.

Art. 28. - In termen de 4 luni de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Finantelor Publice §i Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 
Administra^iei vor propune adoptarea si/sau modificarea actelor normative specifice, pentru a le 
actualiza ca urmare a prevederilor prezentei legi.

Art. 29. - In termen de 4 luni de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Transporturilor 
si Infrastructurii va aproba prin ordin al ministrului procedura inmatricularii, radierii, eliberarii 
certificatului de inmatriculare si a placilor de inmatriculare, a autoriza^iei de circula^ie provizorie 
sau pentru probe a vehiculelor, precum §i a anularii inmatricularii, a autoriza^iei de circula^ie 
provizorie sau pentru probe a vehiculelor, forma, dimensiunile §i con^inutul certificatului de 
inmatriculare §i forma, dimensiunile §i conlinutul placilor de inmatriculare, datele de identificare a 
vehiculului si codurile armonizate aferente acestuia care se inscriu in evidentele RAR.

Art. 30. - In termen de 4 luni de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii si Administraliei va aproba prin ordin al ministrului procedura inregistrarii, 
radierii, eliberarii certificatului de inregistrare si a placilor de inregistrare, precum §i a anularii 
inregistrarii, forma, dimensiunile §i conlinutul certificatului de inregistrare §i forma, dimensiunile 
§i con^inutul placilor de inregistrare.

Art. 31. - Prezenta lege intra in vigoare la data prevazuta la art. 10, cu exceptia prevederilor 
art.27-30 care intra in vigoare la data publicarii.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 
76 alin. (2) din Constitu^ia Romaniei, republicata.
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