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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

Titlul 

proiectului 

de act 

normativ 

Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 

simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor 

SECŢIUNEA A 2-A  

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descriere

a situaţiei 

actuale 

 

          Atribuţiile principale ale Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare 

a vehiculelor (D.R.P.C.Î.V.) şi ale serviciilor publice comunitare regim permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) sunt reglementate prin 

O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

         În baza reglementărilor fiscale în vigoare şi a prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, atât S.P.C.R.P.C.Î.V, cât şi D.R.P.C.Î.V. efectuează schimb de informaţii 

privind înstrăinarea vehiculelor, înscriu menţiunile privind înstrăinarea vehiculelor în 

Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 

înmatriculate (R.N.E.P.C.V.Î.) şi transmit datele noilor proprietari instituţiilor 

interesate.  

           În prezent, prevederile O.G. nr.83/2001 abilitează D.R.P.C.Î.V să furnizeze, în 

condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi instituţii 

publice, operatori economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni 

de interes general reglementate prin acte normative. Potrivit prevederilor art. 11 alin. 

(11) din O.U.G. nr. 195/2002, autorităţile competente de înmatriculare înscriu în 

Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 

înmatriculate constituit de D.R.P.C.Î.V atât datele de identificare a proprietarului, cât 

şi datele de identificare a vehiculului. Având în vedere numeroasele solicitări din 

partea autorităţilor/instituţiilor publice referitoare la furnizarea de date privitoare la 

vehicule înmatriculate, este necesară completarea cadrului normativ în sensul 

abilitării D.R.P.C.Î.V şi în ceea ce priveşte furnizarea  datelor de identificare a 

vehiculelor către autorităţi şi instituţii publice, operatori economici şi alte persoane 

juridice în situaţii justificate. 

          Atribuțiile pe linia înmatriculării vehiculelor sunt îndeplinite de către serviciile 

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pe 

baza schimbului de informații prevăzut de reglementările în materie fiscală realizat 

cu organele comptetente din cadrul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, 

motiv pentru care este necesară completarea atribuțiilor instituției în acest sens. 

          Prin Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului sunt stabilite mai multe 

atribuții pe linia de resurse umane în sarcina şefilor unităţilor Ministerului Afacerilor 

Interne care exercită competenţe de coordonare şi control metodologic al serviciilor 

publice comunitare, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau 

detaşaţi la aceste servicii. Având în vedere că actele administrative de acordare a 

gradelor profesionale, modificare, suspendare și încetare ale raporturilor de serviciu 

ale poliţiștilor din cadrul  serviciilor publice comunitare regim permise de conducere 

şi înmatriculare a vehiculelor  sunt întocmite și, după caz, emise la nivelul 

D.R.P.C.Î.V, este necesară completarea atribuțiilor instituției în acest sens. 

          Întrucât categoriile de personal care se încadrează la D.R.P.C.Î.V și serviciile 
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publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sunt  

reprezentate de polițiști și personal contractual, este necesar ca textul normativ să fie 

amendat astfel. De asemenea, se impune actualizarea prevederilor privind asigurarea 

drepturilor personalului, având în vedere că în prezent în cuprinsul prevederilor în 

vigoare sunt menționate alte capitole bugetare decât cele de la care se asigură efectiv 

aceste drepturi. 

          În scopul îndeplinirii eficiente a misiunilor operative ale structurilor cu 

atribuţii în domeniul ordinii publice şi securității naţionale este necesară abilitarea  

D.R.P.C.Î.V pentru sprijinirea acestor structuri prin mecanisme specifice. 

          În acelaşi context, se impune asigurarea dezvoltării sistemelor informatice prin 

utilizarea unei arhitecturi centralizate  de către D.R.P.C.Î.V., testarea și urmărirea 

funcţionării aplicaţiilor informatice specifice şi a sistemului de emitere a 

documentelor. 

2. Schimbări 

preconiza

te 

Prin proiect se propune, în principal: 

-completarea atribuțiilor D.R.P.C.Î.V., în sensul abilitării acestei instituţii de a: 

▪ furniza, în condițiile legii, date de identificare a vehiculului, solicitate de 

autorităţi şi instituţii publice, operatori economici şi de alte persoane juridice 

pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte 

normative; 

▪ elibera permise de conducere, certificate de înmatriculare, autorizaţii de 

circulaţie provizorie şi plăci cu numere de înmatriculare pentru sprijinirea activităţii 

autorităţilor/instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securității 

naţionale, precum şi pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice 

şi a sistemului de emitere a documentelor; 

▪ gestiona activitatea de resurse umane pentru serviciile publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, conform competențelor în 

domeniul resurselor umane. 

-completarea atribuțiilor S.P.C.R.P.C.Î.V., coordonate metodologic de către 

D.R.P.C.Î.V., în sensul reglementării exprese a activităţii de prelucrare automată a 

datelor referitoare la persoană şi vehicul, precum şi cea privind valorificarea 

informaţiilor prin proceduri informatice; 

-menționarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale printre entitățile care 

cooperează cu serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor în vederea exercitării atribuţiilor legale specifice;  

-actualizarea atribuțiilor D.R.P.C.Î.V. pe linia gestionării activității de resurse umane 

pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor, conform competențelor în domeniul resurselor umane; 

-actualizarea prevederilor privind asigurarea drepturilor personalului D.R.P.C.Î.V. și 

al S.P.C.R.P.C.Î.V., precum și cele referitoare la categoriile de personal care se 

încadrează în aceste structuri. 

3.  Alte 

informaţii 

 

 

SECŢIUNEA A 3-A  

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11 Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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de afaceri 

 

3. Impactul social 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.  Alte informaţii 

 

 

SECŢIUNEA A 4-A  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

2019 2020 2021 2022 2023  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din 

acesta: 

- - - - - - 

  (i) impozit pe profit - - - - - - 

  (ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

   (i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor  

sociale de stat: 

- - - - - - 

   (i) contribuţii de 

asigurări 

- - - - - - 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din 

acesta: 

- - - - - - 

    (i) cheltuieli de 

personal 

- - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

(iii) alte transferuri   - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

    (i) cheltuieli de 

personal 

- - - - - - 

  (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat : 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

       (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, 

plus/minus din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale  - - - - - - 
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4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare  

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare  

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

  

7.  Alte informaţii  

- mii lei -  

2019 2020 2021 2022 2023 Media 

pe 5 ani 

 - - - - - - 

SECŢIUNEA A 5-A  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

 

 

1. 

Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ 

 

 

 

 

 

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii 

 

 

a) La data intrării în vigoare a acestei 

ordonanțe se modifică O.G. nr.83/2011 

privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare 

pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 

simple şi serviciilor publice comunitare regim 

permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor. 

 

b) Nu este cazul  

 

2. 

Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.  Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6.  Alte informaţii 

 

 

SECŢIUNEA A 6-A  
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Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme 

implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

 

 

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ 

are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

 

Au fost consultate structurile 

asociative, în conformitate cu 

prevederile H.G. nr.521/2005 

privind procedura de consultare 

a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente. 

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

 

 

5.  Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Avizul Consiliului Legislativ 

nr.__________/________  

 

6.  Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

SECŢIUNEA A 7-A 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ  

Prezentul proiect de act normativ 

a fost supus procedurilor 

transparenței decizionale, potrivit 

Legii nr. 52/2003, republicată.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

3.  Alte informaţii  

SECŢIUNEA A 8-A  

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau 

extinderea competenţelor instituţiilor existente  

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

2.  Alte informaţii  
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Față de cele menționate, a fost elaborat proiectul Ordonanţei Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor 

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pe care îl 

supunem spre adoptare Guvernului.  

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

VICEPRIM-MINISTRU  

PENTRU IMPLEMENTAREA PARTENERIATELOR STRATEGICE ALE ROMÂNIEI, 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE, INTERIMAR 

 

MIHAI-VIOREL FIFOR 

VICEPRIM - MINISTRU, 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

 

VASILE-DANIEL SUCIU 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

VICEPRIM-MINISTRU, INTERIMAR 

 

 

 

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 
 

 

 

PREȘEDINTELE 

AGENȚIEI NAȚIONALE A 

FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

 

 

VASILE-FELIX COZMA 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE 

AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE 

SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

ANCUȚA GIANINA OPRE 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

 

ANA BIRCHALL 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


