
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

ORDINUL 
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

 
 

Nr. ____ din ___.___.2017 
 

 

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administraţiei şi 

internelor nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul 

certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare  

 

În temeiul 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, 

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: 

 

Art. I. – Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.1454/2006 privind 

forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de 

înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 

octombrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. După articolul 8 se introduce următoarea mențiune: 

„* 

Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile anexei I la Directiva 

1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare 

pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 

din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 

2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, Directiva 2006/103/CE a 

Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, Directiva 2013/22/UE a 

Consiliului din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, și prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.” 

 

2. Anexa nr.1 se modifică şi se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 

din prezentul ordin. 

 

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

 

Art.III. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 20 mai 2018. 

 



 

Art. IV. – Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.1454/2006 privind 

forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare și ale celui de 

înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 

octombrie 2006, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se 

republică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

* 

Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 1 pct.8 din 

Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 

2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele 

de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014. 

 

 
 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, 

 

CARMEN DANIELA DAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


