
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

24.08.2017  

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 685 din 23 august 2017 a fost publicată Ordonanţa nr. 14/2017 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice. 

 
Cele mai importante prevederi ale actului normativ sunt: 

1. Se instituie noțiunea de suspendare a înmatriculării ca operaţiune 

administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie 
şi a utiliza un vehicul pe drumul public, precum şi regimul juridic al acestei 

operațiuni/măsuri, respectiv situaţiile în care aceasta se produce de drept, respectiv 
când încetează, precum şi sancţiunile aplicate în cazul nerespectării interdicției de a 

circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată. Situaţiile în care se 
propune producerea suspendării de drept a înmatriculării vizează următoarele: 

- noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de 
proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra 

vehiculului; 
- expirarea / anularea inspecției tehnice periodice a vehiculului. Astfel, prin proiect 

se definește suspendarea înmatriculării ca operaţiune administrativă care constă în 
interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe 

drumul public. 
2. Se instituie interdicția de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare 

a fost suspendată. 

Astfel este modificat art. 10 alin.(1) din OUG nr.195/2002 ce stabilește cazurile 
în care este interzisă circulația pe drumurile publice cu vehicule. 

3. Se instituie un mecanism potrivit căruia în cazul transmiterii dreptului 
de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în 

evidențele autorităţilor competente de înmatriculare simultan cu menționarea 
încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. 

Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite 
autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 

90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. În cadrul 
acestui mecanism, organul fiscal care operează scoaterea autovehiculului din evidenţa 

fiscală a fostului proprietar va avea obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul 
schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de cinci 

zile lucrătoare autorităţii competente. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea 
vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 

înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor. În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii 
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dreptului de proprietate în termenul de 90 de zile, înmatricularea vehiculului se 

suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare. 
4. Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului care să intervină şi 

la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice. 
Suspendarea înmatriculării va înceta la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie 

tehnică periodică. 
5. Suspendarea înmatriculări va fi înregistrată în Registrul naţional de 

evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în cazul în 

care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de 
proprietate în termenul de 90 de zile, precum și în situația expirării/anulării 

inspecţiei tehnice periodice. 
6. Se reglementează radierea din oficiu a vehiculelor, în urma notificării 

primite de la autoritățile competente din ţară sau din celelalte state membre, precum 
şi de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv 

scos din uz. În cazul radierii vehiculului în aceste condiții, autoritatea competentă îl va 
informa pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei 

operațiuni în termen de 30 de zile de la radiere. 
7. Se instituie anumite măsuri administrative ce vizează: 

- înscrierea de către autorităţile competente de înmatriculare a datelor de 
identificare a vehiculului și a datelor de identificare a proprietarului/deținătorului 

mandatat în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 
înmatriculate; 

- stabilirea datelor de identificare a proprietarului/deținătorului mandatat care se 

înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 
înmatriculate; 

- înscrierea în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a 
vehiculelor înmatriculate a datelor de identificare a titularului permisului de conducere 

românesc de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor; 

- instituirea pierderii valabilității permiselor de conducere românești care au fost 
preschimbate cu documentele similare în alte state. 

8. Se aduc anumite modificări punctuale ce vizează corelări 
terminologice, după cum urmează: 

- se înlocuiește sintagma „defecțiuni tehnice” cu termenul „deficiențe”, pentru 
corelare cu legislația specială din domeniul tehnic, potrivit căreia prin deficiență se 

înțelege defecțiunea tehnică. 
9. Se instituie un mecanism tranzitoriu de informare a participanţilor la 

trafic, a proprietarilor și a deținătorilor mandatați ai vehiculelor cu privire la: 

- obligaţiile proprietarului, deținătorului mandatat și conducătorului de 
autovehicul referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor și valabilitatea 

acesteia, 
- obligația proprietarului de autovehicul de a solicita autorității competente 

transcrierea transmiterii dreptului de proprietate,  
- condițiile de suspendare a înmatriculării vehiculului și consecințele conducerii 

unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, respectiv a unui vehicul înregistrat 
care nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă. 

Această informare se va realiza de către poliţia rutieră din cadrul Poliţiei 
Române, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor și 

serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor.  
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