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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 
privind circulaţia pe drumurile publice**) 

EMITENT    Guvernul  

Publicat în Monitorul Oficial nr 670 din data 03-08-2006  
Data intrării în vigoare 01-09-2020 

 

Formă consolidată valabilă la data 04-09-2020 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-09-2020 până la data de 04-09-2020 

Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002(Republicata 1) din Monitorul Ofi-
cial nr.670 din 03-08-2006 

Articolul 11 
(1) Proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte 
de a le pune în circulație, conform prevederilor legale. 
(2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulație până la scoaterea definitivă din circulație a unui vehicul din 
categoria celor supuse acestei condiții, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, şi presupune următoarele operațiuni: 
a) înscrierea în evidentele autorităților competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către 
primul proprietar; 
b) transcrierea în evidentele autorităților competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate 
asupra unui vehicul. 
(3) Operațiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului şi ale proprietarului şi condiționează 
eliberarea de către autoritățile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuțelor cu numărul de 
înmatriculare atribuit şi transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului. 
(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul național de evidență a 
permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul 
proprietar este obligat să solicite autorității competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 
90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. 

La data de 02-09-2017 Alineatul (4) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din 
ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(4^1) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidența fiscală a fostului proprietar are obligația de a notifica înstrăinarea 
acestuia în cadrul schimbului de informații prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorității 
competente de înmatriculare. Aceasta face mențiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul național de evidență a permiselor de 
conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 
30 de zile de la primirea notificării. 

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(4^2) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (4^1), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituțiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora. 

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(4^3) În situația în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), 
înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. 

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(4^4) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut 
la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate. 

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(4^5) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecției tehnice periodice şi 
încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică. 

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(4^6) În cazurile prevăzute la alin. (4^3) şi (4^5), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul național de evidență a permiselor de 
conducere şi a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se şterg după 5 ani de la data încetării acesteia. 

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 
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(4^7) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut la alin. (4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la 
inspecția tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere şi a vehiculelor 
înmatriculate, comunicate Direcției Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în 
condiții stabilite prin protocol. 

La data de 26-12-2019 Alineatul (4^7) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din 
LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019 

(4^8) În scopul verificării efectuării inspecției tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilității acesteia, poliția rutieră are drept de 
acces pentru consultarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în condițiile stabilite 
prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliției Române şi Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor. 

La data de 02-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(4^9) Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor realizează, gestionează şi pune la dispoziția publicului o 
aplicație informatică, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situația înmatriculării 
unui vehicul, precum şi motivul suspendării înmatriculării acestuia. 

La data de 26-12-2019 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 
20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019 

(5) Solicitanții unei operațiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidențele autorităților competente pentru un vehicul rutier 
utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticității vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea 
autenticității vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat 
de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic. 

La data de 30-06-2016 Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de subpct. 1 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. 

(6) Abrogat. 
La data de 30-06-2016 Alin. (6) al art. 11 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 
din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. 

(7) Cu ocazia realizării oricărei operațiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectuării inspecției tehnice periodice şi a 
asigurării obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilității acestora, se poate face şi pe cale informatica, în condițiile stabilite prin 
protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții de organizare şi coordonare a 
activității de evidență şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuțelor cu numere de înmatriculare şi Registrul Auto Român, 
respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 
(8) Abrogat. 

La data de 30-06-2016 Alin. (8) al art. 11 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. IV al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 
din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. 

(9) Societățile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societățile de leasing din România pot solicita, pe cale informatica, 
înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulație a vehiculelor, prin intermediul unei aplicații informatice puse la dispoziție, în 
condițiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții de 
organizare şi coordonare a activității de evidență şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuțelor cu numere de înmatriculare. 
(10) Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de 
înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în 
termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea. 

La data de 29-06-2007 Alin. (10) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

(11) Cu ocazia realizării operațiunilor prevăzute la alin. (2), autoritățile competente de înmatriculare înscriu în Registrul național de 
evidență a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate prevăzut la alin. (4) următoarele date în format electronic: 

La data de 26-12-2019 Partea introductivă a Alineatului (11) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de 
Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019 

a) datele de identificare a proprietarului şi, după caz, a deținătorului mandatat ori a altei persoane, în condițiile art. 15 alin. (1^1); 
b) datele de identificare a vehiculului. 

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt: 
a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit 
legislației naționale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedința, precum şi, opțional, 
un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei; 
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerțului, dacă este 
cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile, precum şi, opțional, un număr de telefon şi adresa de poştă 
electronică ale reprezentantului acestora. 
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La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(13) Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere şi a vehiculelor 
înmatriculate şi codurile armonizate aferente acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(14) Datele prevăzute la alin. (11) se şterg după 10 ani de la data radierii vehiculului. 
La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(15) Registrul național de evidență a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în 
sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face 
cu titlu gratuit. 

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(16) Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autoritățile 
competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul 
verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care 
există îndoieli asupra situației reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din 
statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de 
informații. 

La data de 22-09-2017 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod similar şi în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepția 
vehiculelor cu tracțiune animală, în conformitate cu prevederile normelor de aplicare aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, 
dezvoltării şi administrației. 

La data de 26-12-2019 Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 241 din 
20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019 

Articolul II din LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1032 din 23 decembrie 2019, prevede:  

Articolul II  

Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administrației prevăzut la art. 11 alin. (17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind  

circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezen-

tei legi şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.  

La data de 20-01-2007 Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFI-
CIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. 
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