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SECŢIUNEA a 2-a

Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor
§ 1. Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor
Art. 19.
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.
Art. 20. (1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuţe cu numărul de
înmatriculare şi se eliberează certificatul de înmatriculare.
(2) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare albă şi
literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, albastră sau roşie.
(3) În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numărul de înmatriculare atribuit,
precum şi numărul de identificare al autovehiculului sau remorcii.
Art. 21. (1) 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.
(2) Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate şi date în
urmărire de Inspectoratul General al Poliţiei Române nu se înmatriculează.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) 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 "Autovehicul declarat furat din (ţară) la data de ....... .".
(4) Circulaţia vehiculelor prevăzute la alin. (3) este permisă doar pe teritoriul României.
Art. 22.
La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înregistrare, care
trebuie să aibă:
a) fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră,
pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
b) fondul reflectorizant de culoare albă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru
autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi
Internelor sau, după caz, la Serviciul Român de Informaţii.
§ 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii şi de probe ale
autovehiculelor sau tramvaielor
Art. 23.
(1) 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 combinaţie de trei litere cu caractere latine majuscule.
(2) 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.

(3) 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.
(4) La autorizarea provizorie a circulaţiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr
compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine.
(5) 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".
(6) La data înmatriculării, înregistrării sau autorizării pentru circulaţie se eliberează şi plăcuţele
cu numărul atribuit.
Art. 24. (1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescătoare.
(2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare,
atribuirea unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.
(3) Nu pot fi atribuite combinaţiile de litere care pot avea o semnificaţie obscenă sau
cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorităţi publice, dacă acestea
solicită în scris autorităţii emitente restricţionarea atribuirii unei anumite combinaţii
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.
(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de înmatriculare
şi plăcuţele aferente se transferă automat fără plată noului proprietar, dacă acesta are
domiciliul sau sediul în acelaşi judeţ cu fostul proprietar şi dacă fostul proprietar nu a
optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare respectiv. Noul
proprietar poate solicita atribuirea unei combinaţii preferenţiale a numărului de
înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.
Art. 25.
(1) 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.
(2) Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării, Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi, după caz, la Serviciul Român 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.
Art. 26. (1) 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.
(2) 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.
SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule
Art. 27.
(1) Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţa în România, este
obligat:
a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de
înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) să depună imediat la autoritatea emitentă originalul certificatului de înmatriculare,
dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

