
ORDONANŢA 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 

 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, și al art.1 pct.III poz.1 din Legea 

nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță: 

 

ARTICOL UNIC - Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența 

pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și 

înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.543 

din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.362/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

  

 1. La articolul 112 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), 

cu următorul cuprins: 

 „g) prelucrează automat date referitoare la persoană şi vehicul şi le valorifică prin 

proceduri informatice pentru realizarea operaţiunilor de înmatriculare, radiere, autorizare pentru 

circulaţie provizorie a vehiculelor, precum şi de eliberare permise de conducere sau examinare a 

candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere.” 

         2. La articolul 112,  alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „(3) În exercitarea atribuţiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare 

pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu cele locale şi judeţene de evidenţă a 

persoanelor, precum şi cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului 

Bucureşti și unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. ” 

 3. La articolul 115 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

                „f) furnizează, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei şi 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;” 

  4. La articolul 115 alineatul (1), după litera m) se introduc trei noi litere, 

literele n) - p), cu următorul cuprins: 

                 „n) eliberează 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”;   



                  o) dezvoltă, testează şi urmărește funcţionarea aplicaţiilor informatice specifice şi a 

sistemului de emitere a documentelor;   

        p) gestionează activitatea de resurse umane pentru serviciile publice comunitare 

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

resurselor umane.” 

 5. La articolul 152, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul 

cuprins:     

   „(1) Personalul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a 

vehiculelor și al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a 

vehiculelor este constituit din polițiști și personal contractual.   

              (5) Drepturile personalului Direcției regim permise de conducere și 

înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.01 <<Ordine 

Publică și Siguranță Națională>>, iar drepturile personalului atelierelor de confecționare a 

plăcilor cu numărul de înmatriculare se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.10 

<<Ordine Publică și Siguranță Națională>>. Drepturile personalului serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul 

instituțiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcționează, de la capitolul 61.01 <<Ordine 

Publică și Siguranță Națională>>.” 
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