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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că Direcția Regim Permise de Conducere și 
Inmatriculare a Vehiculelor, în conformitate cu prevederile art.14 din Decretul Președintelui 

României nr. 195 din data de 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 
României, face precizarea că se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile 
publice care expira pe perioada stării de urgență, astfel: 

 

 permisele de conducere, autorizațiile de circulație provizorie precum și dovezile 

înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare și permiselor de conducere care vor 
expira pe perioada stării de urgență vor fi considerate valabile pe întreg teritoriul 

României, până la încetarea stării de urgență. 

 

 cererile de preschimbare pot fi depuse într-un termen de 90 de zile de la data 
încetării stării de urgență – conform dispozițiilor art.12 alin.(1) din Ordonanța Militară 

nr.3 din 24.03.2020. 

 

 documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare / examinare / preschimbare 
permis de conducere (ex.certificat de autenticitate, documentul emis de unitatea 

medicală autorizată - fisa medicală, dosar școlarizare etc.,) care vor expira pe 
perioada stării de urgență vor fi considerate valabile pe întreg teritoriul României, 
până la încetarea stării de urgență. 

 

 Începând cu data de 26.03.2020, operațiunea de radiere din circulație a unui vehicul 

uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 
„RABLA”, va fi efectuată din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. 

a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, de către Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor care a 

efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această instituție a 
certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic 
autorizat care a emis acest document. 

 

 Dovada radierii din circulație a unui vehicul aflat în situația anterior menționată va fi 

transmisă, de îndată, titularului înmatriculării, la ultima adresă de domiciliu existentă 
în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor 

Înmatriculate. Finalitatea acestui demers va fi reprezentată de efectuarea operațiunii 
de radiere din circulație a vehiculelor, fără a mai fi necesară prezentarea, de către 

proprietari, la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor, a documentelor prevăzute de art. 25 al O.M.A.I. nr. 
1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea 

autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu respectarea 
termenelor stabilite în legislația aplicabilă Programului de stimulare a înnoirii parcului 

auto național. 
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