
PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere mmatriculate sau
inregistrate in Romania

Senatiil adopta prezentul proiect de lege

Art.l.- (1) Regia Autonoma Registrul Auto Roman denumita in continuare 

RAR, infiinteaza si gestioneaza registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere 

inmatriculate sau Inregistrate in Romania, denumit in continuare registru.

(2) Registrul este constituit din informatii ob^inute de catre RAR cu 

ocazia prestatiilor efectuate de RAR care implica prezen^a vehiculului rutier, cu 

ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice in cadrul reprezentantelor RAR sau al 
statiilor de inspec^ie tehnica periodica autorizate conform legisla^iei in vigoare, 
precum si din informatiile transmise RAR de catre operatorii economici autorizati 
conform legisla^iei in vigoare care desfasoara activitati de repara^ii, de intretinere, 
de reglari func^ionale, de modificari constructive §i de reconstrucjie a vehiculelor 

rutiere, denumi^i in continuare operatori economici autorizati.
(3) RAR asigura echipamentele §i resursele umane necesare 

respectarii prevederilor alin.(l).

Art.2.-(1) Este interzisa modificarea indica|iei odometrului unui vehicul, 
solicitarea modificarii indica^iei odometrului sau orice ac^iune ori inac^iune de 

natura sa influenteze inregistrarea exacta a numarului kilometrilor parcur§i de un 

autovehicul.
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(2) In cazul in care odometrul este defect, proprietarul vehiculului 
rutier este obligat sa il repare sau sa il inlocuiasca fara intarziere la operator! 

economici autorizaji.

Art.3.- Operatorii economici autoriza^i care desfa§oara activitap de reparafii, 
intretinere ^i reglari functionale ale vehiculelor rutiere, precum §i activitaji de 

modificari constructive §i reconstructia vehiculelor rutiere sunt obligati:
a) sa citeasca §i sa transmits catre RAR, cu ocazia fiecarei presta^ii 

efectuate, informa^ii referitoare la numarul de identificare al vehiculului §i valoarea 

indica^iei odometrului din dotare pentru autovehiculul supus presta^iei in cauza, 
indiferent de tipul acesteia;

b) sa transmits catre RAR informa|ii legate de repararea §i/sau 

inlocuirea odometrului din dotarea autovehiculelor, inclusiv valoarea indica^iei 
acestuia inainte de interven^ie, cat dupa interven^ia efectuata;

c) sa transmits, informatii catre RAR referitoare la numarul de 

identificare al vehiculului, precum si la principalele operatii de reparatii pentru 

toate vehiculele rutiere la care au fost efectuate reparatii in urma unor evenimente 

care au produs avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de franare sau la 

structura de rezisten^a a caroseriei ori a sasiului.

Art,4.- Operatorii economici autoriza^i care desfasoara activita{i de repara^ii, 
intre^inere §i reglari func^ionale ale vehiculelor rutiere §i care de^in abilitare din 

partea producatorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului 
autorizat al acestuia, suplimentar fa^a de obliga^iile prevazute la art.3, sunt obligati 
sa transmits catre RAR cu ocazia primei prezentari a autovehiculului in reteaua de 

repara{ii a producatorului respectiv de vehicule sau la solicitarea express a RAR, 
informa^iile existente deja in baza de date a producatorului respectiv cu privire la 

istoricul indicatiei odometrului pentru autovehiculele care au fost anterior 

inmatriculate in alte ^ari.

Art.5.- Producatorii vehiculelor rutiere sau reprezentanjii autorizaji ai 
acestora trebuie sa transmits catre RAR informatii legate de campaniile de 

rechemare a vehiculelor rutiere care au fost inmatriculate, inregistrate sau introduse 

pe piafa in Romania, initiate in cazul in care unul sau mai multe sisteme, 
echipamente, componente sau unitati tehnice separate instalate pe vehiculul rutier 

prezinta un rise important pentru siguranta rutiera, s^atatea publics sau protectia 

mediului inconjurator, inclusiv informatii cu privire la evolutia acestor campanii.
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Art.6.- (1) Informatiile prevazute la art.3 §i 4 vor fi transmise prin intermediul 
unei aplicatii informatice specifice fumizate de catre RAR cu ocazia autorizarii 
operatorilor economici sau a efectuarii auditurilor de supraveghere conform 

legisla^iei specifice in vigoare.
(2) Informatiile prevazute la art.5 vor fi transmise prin intermediul 

unei aplicatii informatice specifice fumizate de catre RAR in 60 de zile de la 

intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) Toate acfiunile §i masurile care implica transmiterea ?! stocarea 

de date sunt conforme cu dispozifiile Legii nr.190/2018 privind masuri de punere 

in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European §i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce 

prive§te prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulafie a 

acestor date §i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecfia datelor), cu modificarile ulterioare, §i ale Regulamentului (UE) 2016/679.

Art.7.- RAR elibereaza contra cost, la cerere, detinatorilor de autovehicule 

destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel 
mult 8 locuri pe scaune - autoturisme, un certificat denumit Auto-Pass'" care 

contine informatiile existente in registm cu privire la istoricul citirii odometrului, 
implicarea vehiculului mtier intr-un eveniment care a produs avarii grave la 

mecanismul de directie, instalatia de franare sau la stmctura de rezistenta a 

caroseriei ori a sasiului, precum si la neprezentarea vehiculului rutier in cadrul unei 
campanii de rechemare a vehiculelor rutiere care au fost inmatriculate, inregistrate 

sau introduse pe piafa in Romania.

Art.8.-(1) La vanzarea unui vehicul mtier inmatriculat, inregistrat sau 

introdus pe piata in Romania, vanzatoml remite cumparatomlui un certificat „RAR 

Auto-Pass” valabil, pentm vehiculul mtier supus vanzarii, care se constituie in 

anexa la formulaml tipizat „Contractul de instrainare-dobandire a unui mijloc de 

transport” model 2016 ITL-054 prevazut in anexa nr.2 la Ordinul
nr. 1069/1578/114 din 2016 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale 

administratiei publice, al ministmiui fmantelor publice si al ministmlui afacerilor 

interne pentm aplicarea pet. 101 din titlul IX „Impozite si taxe locale” din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 

Hot^area Guvemului nr.1/2016.
(2) Vanzatoml este responsabil pentm dovada ca a fumizat 

cumparatomlui documentul prevazut la alin.(l).
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(3) Certificatul „RAR Auto-Pass” prev^ut la art.7 este valabil 
pentru o singura inmatriculare sau inregistrarej dar nu mai mult de 60 de zile de la 

data eliberarii acestuia.
(4) Domeniul de aplicare al certificatului „RAR Auto-Pass” poate fi 

extins §i la alte categorii de vehicule prin ordin al ministrului transporturilor §i 
infrastructurii.

(5) Lipsa certificatului „RAR Auto-Pass” da dreptul cumparatorului 
la anularea contractului de.v^zare-cumparare in situajia in care vanzatorul nu face 

dovada comunic^ii pe alta cale a informa{iiIor prevazute la art.7 sau in cazul in 

care oricare dintre informa^iile comunicate nu corespunde realitatii.

Art.9.- In functie de tipul activitatii si clasa operatorului economic autorizat, 
prin ordin al ministrului transporturilor §i infrastructurii se poate stabili un calendar 

de aplicare etapizata a prevederilor prezentei legi.

Art.l0.- Este interzisa introducerea pe piata, punerea la dispozitie sau utilizarea 

de echipamente, programe informatice si de servicii conexe pentru manipularea 

odometrelor vehiculelor rutiere.

Art.ll.- (1) Modificarea indicajiei odometrului unui vehicul, solicitarea 

modificarii indica|iei odometrului sau orice ac^iune sau inactiune de natura sa 

influenleze inregistrarea exacta a numarului kilometrilor parcur§i de un autovehicul 
constituie infractiune §i se pedepse§te cu inchisoare de la o luna la un an sau cu 

amenda, daca fapta nu constituie o inffacliune mai grava.
(2) Punerea in circula^ie a autovehiculelor cu odometrul defect 

constituie inffacjiune §i se pedepse§te cu inchisoare de la o luna la un an sau cu 

amenda, daca fapta nu constituie o inffacliune mai grava.
(3) Comercializarea autovehiculelor cu odometrul modificat sau 

defect constituie infracliune §i se pedepse§te cu inchisoare de la o luna la un an sau 

cu amenda.

Art.l2.- In termen de 60 de zile de la data intr^ii in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Administra^iei §i Intemelor §i Ministerul Finan^elor actualizeaza 

Ordinul nr. 1069/1578/114 din 2016 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 
regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului 
afacerilor interne pentru aplicarea pct.lOl din titlul IX„Impozite si taxe locale” din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
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aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 1/2016, publicat m Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.659 din 29 august 2016.

Art.l3.- In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii emite un ordin de ministru pentru 

punerea in aplicare a prezentei legi.

Art.l4.-Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data public^ii in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, m ^edinfa din 2 martie 

2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitufia 

Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI
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