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Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa 
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele şi tramvaiele trebuie să fie dotate cu trusă 
medicală de prim ajutor, 2 triunghiuri reflectorizante şi stingător de incendiu, omologate.

Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, mopedele, remorcile şi 
tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii.

Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condiţiile legii.

Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate se supun inspecţiei tehnice periodice. Inspecţia 
tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare.

Se inspectează din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulaţie, autovehiculele, tramvaiele 
sau remorcile cărora le-au fost efectuate reparaţii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la 
mecanismul de direcţie, instalaţia de frânare sau la structura de rezistenţa a caroseriei ori a şasiului.

Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a 
celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate 
pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie.

Înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor

Autorităţile competente pentru înmatricularea şi radierea autovehiculelor şi remorcilor sunt serviciile 
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direcţiei 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placuţe cu numărul de înmatriculare şi se 
eliberează certificatul de înmatriculare.

Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterării sau 
distrugerii elementelor de identificare poansonate sau ştanţate de constructor, precum şi autovehiculul 
sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea 
unuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în 
circulaţia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate stabili 
provenienţa legală a acestora.

Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate şi date în urmărire de 
Inspectoratul General al Poliţiei Romane nu se înmatriculează.

Fac excepţie de la prevederile alineatul precedent autovehiculele şi remorcile pentru care organul de 
urmărire penală a emis o dispoziţie prin care se permite înmatricularea până la finalizarea cercetărilor, 
caz în care în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului se înscrie menţiunea 
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“Autovehicul declarat furat din (ţara) la data de ....... .”. Circulaţia  acestor vehicule este permisă doar pe 
teritoriul României.

În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în 
evidentele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a 
fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul 
proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, 
în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii 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.

Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei 
rază teritorială  proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările 
în vigoare.  

Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii şi de 
probe ale autovehiculelor sau tramvaielor

La înmatriculare, fiecărui autovehicul şi fiecărei remorci li se atribuie câte un număr de înmatriculare 
compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine, format din cifre arabe, 
şi o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule.

Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor 
consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care 
îşi desfăşoară activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, şi numărul de 
ordine.

În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi 
numărul de ordine se adaugă luna şi anul în care expiră valabilitatea înmatriculării.

La autorizarea provizorie a circulaţiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr compus din 
indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine.

La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul 
judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine şi înscrisul “PROBE”.

La data înmatriculării, înregistrării sau autorizării pentru circulaţie se eliberează şi placuţele cu numărul 
atribuit.

Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescatoare.

La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei 
combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

Nu pot fi atribuite combinaţiile de litere care pot avea o semnificatie obscenă sau cele care pot conduce 
la asocierea cu denumirile unor autorităţi publice, dacă acestea solicită în scris autorităţii emitente 
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restricţionarea atribuirii unei anumite combinatii a numărului de înmatriculare. Persoanele care deţin deja 
vehicule înmatriculate cu numere restricţionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauză, dar 
numai până la înstrăinarea vehiculului.

La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de înmatriculare şi plăcuţele aferente 
se transferă automat fără plata noului proprietar, dacă acesta are domiciliul sau sediul în acelaşi judeţ 
cu fostul proprietar şi dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinatiei numărului de 
înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinaţii preferenţiale a numărului 
de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare. Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile 
locale se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere 
latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.

Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi, după caz, la Serviciul Roman de Informaţii se compune din abrevierea denumirii instituţiei, 
scrisă cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.

Proprietarul sau deţinătorul legal trebuie să fixeze plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare 
în locurile special destinate, la partea din faţă şi din spate a autovehiculului sau tramvaiului, după caz, iar la 
motocicletă şi la remorcă, numai la partea din spate.

Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plăcuţele cu numărul de 
înmatriculare sau, după caz, de înregistrare, în locurile stabilite.

Radierea din circulaţie a vehiculelor

Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau 
înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în 
urmatoarele cazuri:

•	 proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia 
într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;

•	 proprietarul face dovada dezmembrarii, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea 
dezmembrarii;

•	 la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv;

•	 în cazul furtului vehiculului.

Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face 
de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în conditiile legii.

Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.

Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administratiei publice locale, fără stăpân sau 
abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.”
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