
 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului 

administraţiei şi internelor nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul 

certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare 
 

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.1454/20161 a urmărit transpunerea Anexei 

I la Directiva 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule. 
 

Normele de drept ale Uniunii Europene în domeniul certificatului de înmatriculare, prevăzute 

în Directiva 1999/37/CE, au fost modificate prin Directiva 2014/46/UE2, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014, statele membre având obligaţia 

să le transpună în legislaţia naţională. 
 

Directiva 2014/46/UE a adus modificări anexei I la Directiva 1999/37/CE în privința unei 

mențiuni pe care trebuie să o conțină certificatele de înmatriculare emise de autoritățile 

competente ale statelor membre UE. Prin urmare, certificatul de înmatriculare poate, în plus, 

să conțină dovada trecerii inspecției tehnice, data următoarei inspecții tehnice sau expirarea 

certificatului actual, precedate de codurile corespunzătoare armonizate ale UE. 
 

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

2014/46/UE, a fost elaborat proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului 

ministrului administraţiei şi internelor nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul 

certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare. 
 

Prin acest proiect de act normativ se propun următoarele modificări ale OMAI nr.1454/2006: 

- introducerea unei mențiuni de transpunere a Anexei I la Directiva 1999/37/CE; 

- înlocuirea anexei la OMAI nr.1454/2006, aspectele nou introduse vizând inserarea unui 

nou cod armonizat al UE în cuprinsul certificatului de înmatriculare: „(X) data 

următoarei inspecții tehnice, dovada trecerii inspecției tehnice”. 

 De asemenea, proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne conține o mențiune distinctă 

de transpunere a dispozițiilor art. 1 pct.8 din Directiva 2014/46/UE. 
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1 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare 
2 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  


