
 

ORDINUL 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 
 

Nr. _____ din ____. ____.2014 

 

pentru stabilirea procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea 

vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date  

 

În temeiul art. 4 alin. (5) din Legea nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea 

schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care 

afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări 

şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: 

 

Art. 1 – Prezentul ordin stabileşte procedura de căutare şi furnizare a datelor privind 

înmatricularea vehiculelor prevăzute la art. 3 alin.(2) din Legea nr.5/2014 privind unele 

măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările 

normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării 

sancţiunilor aplicate acestor încălcări, precum şi elementele acestor date. 

 

Art. 2 – Procedura de căutare şi furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum 

şi elementele acestor date sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

 

Art. 3 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

* 

 

Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 4 alin.(1) teza a doua, alin. (2) 

teza a doua şi alin.(4) şi ale anexei I la Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii 

privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 288 din 5 noiembrie 2011 şi creează cadrul juridic 

necesar aplicării pct. 2 şi 3 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 

23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea 

cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii 

transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 6 

august 2008. 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ,  

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

Gabriel OPREA 


