
REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul interimar al afacerilor interne 

pentru stabilirea formei şi conŃinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de 
circulaŃie care afectează siguranŃa rutieră 

 
Având în vedere obligaŃia României de transpunere în legislaŃia naŃională a Directivei 

2011/82/UE1, a fost adoptată Legea nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea 

schimbului transfrontalier de informaŃii referitoare la încălcările normelor de circulaŃie care 
afectează siguranŃa rutieră şi pentru facilitarea executării sancŃiunilor aplicate acestor 
încălcări. 

Legea nr.5/2014 are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaŃii între 
autorităŃile competente din România şi cele din celelalte state membre sau din statele 
participante, privind încălcările normelor de circulaŃie care afectează siguranŃa rutieră, atunci 
când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat 
participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi facilitarea executării de 
către autorităŃile române a sancŃiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul României 
cu vehicule înmatriculate în alte state membre sau în statele participante. 

Mecanismul vizat de Legea nr.5/2014 presupune ca în cazul unor încălcări săvârşite cu un 
vehicul înmatriculat în alt stat membru/participant, autorităŃile române competente să 
elaboreze o scrisoare de informare către proprietarul/deŃinătorul vehiculului sau persoana 
identificată în alt mod, cu privire la încălcarea, pe teritoriul României, a normelor de circulaŃie 
care afectează siguranŃa rutieră. 

În cuprinsul Legii nr.5/2014 se prevede că, prin ordin al ministrului afacerilor interne, se 

stabilesc forma şi conŃinutul scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaŃie 
care afectează siguranŃa rutieră [art. 13 alin.(2)].  

 În cuprinsul art. 5 alin. (2) din Directiva 2011/82/UE se precizează că scrisoarea de 
informare include, în conformitate cu dreptul intern, orice informaŃii relevante, în special natura 
încălcării normelor de circulaŃie care afectează siguranŃa rutieră, locul, data şi ora la care a fost 
săvârşită, o trimitere la dispoziŃiile aplicabile (inclusiv titlul acestora) din dreptul naŃional care 
au fost încălcate şi sancŃiunea aferentă, precum şi, după caz, date privind dispozitivul utilizat 
pentru detectarea încălcării, sens în care, statul membru în care s-a săvârşit încălcarea poate 
utiliza modelul prevăzut în anexa II la Directivă.  

InformaŃiile relevante pe care trebuie să le conŃină scrisoare de informare sunt prevăzute la 
art. 13 alin.(3) din Legea nr.5/2014, respectiv: 
a) încălcarea săvârşită, astfel cum aceasta este stabilită de legislaŃia română, precum şi 

natura contravenŃională sau penală a acesteia, după caz; 

b) locul, data şi ora la care a fost săvârşită încălcarea şi descrierea detaliată a acesteia; 

c) o menŃiune expresă cu privire la actul normativ ce stabileşte şi sancŃionează încălcarea, 

care să cuprindă categoria juridică, numărul, data publicării şi titlul acestuia, precum şi 

trimiteri la dispoziŃiile legale care au fost încălcate şi sancŃiunea aferentă; 

d) o menŃiune expresă cu privire la posibilitatea contestării, potrivit legii, a procesului-verbal 

de constatare a contravenŃiei şi de aplicare a sancŃiunii, ce urmează a fi încheiat de agenŃii 

constatatori din cadrul autorităŃilor române competente, dacă fapta constituie contravenŃie; 
                                                 
1 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaŃii 

privind încălcările normelor de circulaŃie care afectează siguranŃa rutieră 



e) date privind dispozitivul utilizat pentru detectarea încălcării; 

f) consecinŃele juridice ale încălcării, conform legislaŃiei române; 

g) existenŃa dreptului de acces la datele cu caracter personal, în condiŃiile art. 12 din Legea 

nr.5/2014; 

h) existenŃa dreptului de intervenŃie asupra datelor cu caracter personal; 

i) termenul de stocare a datelor, prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr.5/2014; 

j) menŃiunile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) din Legea nr.677/2001 pentru protecŃia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaŃie a 

acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; 

k) posibilitatea de achitare a jumătate din minimul amenzii contravenŃionale prevăzute de lege 

pentru încălcare, datele de identificare a contului în care urmează să fie virată contravaloarea 

acesteia, precum şi posibilitatea de informare a autorităŃilor române prin transmiterea dovezii 

de plată; 

l) o menŃiune expresă cu privire la posibilitatea de comunicare ulterioară a procesului-verbal 

de constatare a contravenŃiei şi de aplicare a sancŃiunii prin telefax, poştă electronică sau prin 

alte mijloace ce asigură transmiterea acestuia şi confirmarea de primire, dacă destinatarul 

indică autorităŃii române competente datele corespunzătoare în acest scop; 

m) termenul de răspuns, către autoritatea română competentă, la scrisoarea de informare; 

n) posibilitatea de a solicita autorităŃilor române competente, o singură dată, informaŃii 

suplimentare referitoare la încălcare, în termen de maximum 15 zile de la primirea scrisorii de 

informare, precum şi menŃiunea că aceasta nu prelungeşte termenul de răspuns către 

autoritatea română competentă. 

 
Proiectul de ordin stabileşte forma şi conŃinutul scrisorii de informare privind încălcarea 

normelor de circulaŃie care afectează siguranŃa rutieră prevăzută de Legea nr.5/2014, 
asigurând transpunerea în legislaŃia naŃională a anexei II la Directiva 2011/82/UE. 

 Scrisoarea de informare se întocmeşte de către autorităŃile române competente şi se 
transmite proprietarului/deŃinătorului vehiculului/persoanei identificate în alt mod că a condus 
vehiculul, în condiŃiile prevăzute de Legea nr.5/2014.  

Pentru evidenŃierea modalităŃii de transpunere a prevederilor din Anexa II la Directiva 
2011/82/UE a fost elaborat un tabel de concordanŃă, prezentat alăturat. 
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