
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin privind stabilirea procedurii de căutare şi de furnizare a datelor 

privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date 
 

Având în vedere obligaţia României de transpunere în legislaţia naţională a Directivei 

2011/82/UE
1
, a fost adoptată 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. 

Legea nr.5/2014 are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între 

autorităţile competente din România şi cele din celelalte state membre sau din statele 

participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa 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 autorităţile române a sancţiunilor 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 schimbul transfrontalier de informaţii 

între statele membre, în cazul încălcărilor normelor de circulaţie care afectează siguranţa 

rutieră
2
 să se realizeze prin accesul punctelor naţionale de contact ale acestor state la 

următoarele date privind înmatricularea vehiculelor aflate în sistemele de evidenţă aparţinând 

altor state membre sau statelor participante: 

a) date privind vehiculele; 

b) date privind proprietarii sau deţinătorii vehiculelor. 

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

stabilesc procedura de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, 

precum şi elementele acestor date [art. 4 alin.(5)].  

Proiectul de ordin vizează următoarele: 

- stabileşte procedura de căutare şi furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, 

respectiv modul în care se efectuează căutările automatizate şi activitatea de furnizare a 

datelor, modalitatea de acordare a autorizaţiei speciale de acces pentru efectuarea de 

căutări, precum şi alte măsuri administrative pentru asigurarea funcţionării componentei 

naţionale a platformei informatice EUCARIS, 

- stabileşte elementele datelor privind înmatricularea vehiculelor care fac obiectul 

formatului de interogare, ale datelor ce pot fi obţinute din sistemele de evidenţă 

aparţinând statelor membre, altele decât România, precum şi ale datelor ce pot fi 

furnizate de DRPCIV punctelor naţionale de contact ale statelor membre. 

                                                 
1
 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 
2
 a) excesul de viteză; 

b) nefolosirea centurii de siguranţă; 

c) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului; 

d) conducerea sub influenţa alcoolului; 

e) conducerea sub influenţa stupefiantelor; 

f) nefolosirea căştii de protecţie; 

g) utilizarea unei benzi interzise; 

h) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii. 



Proiectul de ordin asigură armonizarea cu art. 4 alin.(1) teza a doua, alin. (2) teza a doua şi 

alin.(4) şi anexa I la Directiva 2011/82/UE, precum şi cu pct. 2 şi 3 din capitolul 3 al anexei la 

Decizia 2008/616/JAI
3
. 

 Procedura se va aplica de către autorităţile române competente şi Direcţia Regim Permise 

de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.  

Pentru evidenţierea modalităţii de transpunere a prevederilor din actele europene 

menţionate a fost elaborat un tabel de concordanţă, prezentat alăturat. 
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3
 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 


