Ordonanţă nr. 14 din 18 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 din 23 august 2017
Data intrării în vigoare: 02 Septembrie 2017
Extras cuprinzând prevederi legale care vor intra în vigoare
începând cu data de 20 mai 2018:
 Noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare
transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la
data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. În situaţia în care
noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în
termenul de 90 de zile, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la
data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. În cazul în care până la
transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra
vehiculului, termenul curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.
 Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării
sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care
vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.
NOTĂ: În conformitate cu prevederile OUG 195/2002, art. 102, alin. 1, pct. 39,
conducerea unui vehicul cu înmatricularea suspendată constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (9-20 puncte
amendă), iar certificatul de înmatriculare/dovada înlocuitoare a acestuia va fi
reţinut/ă de căre poliţia rutieră (OUG 195/2002, art. 112, alin. 1, lit. y).
 Radierea din evidenţă a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea
care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii:
o în cazul notificării primite de la autorităţi competente sau operatori
economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul
că vehiculul a fost definitiv scos din uz;
o în cazul notificării primite de la autorităţi competente, care atestă
faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.
În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condiţiile prevăzute
mai sus, autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de
înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni.
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