
Cu referire la semnalarea ID000011 recepționată prin intermediul platformei 

„reLAWed” comunicăm următoarele. 

În conformitate cu articolul 37 alin.(5) din Legea nr.131/07.06.2007 privind 

siguranța traficului rutier – Pentru a fi menținute în trafic rutier, autovehiculele 

înmatriculate se supun inspecției tehnice periodice, iar în conformitate cu alin.(6) al 

aceluiași articol – Inspecția tehnică periodică se efectuează la stații autorizate, în 

condițiile stabilite de legislația în vigoare.  

Art.37 alin.(7) din aceeași lege statuează că – Este interzisă circulația pe 

drumuri publice a vehiculelor care nu corespund prevederilor tehnice sau al căror 

termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat. 

Prin noțiunea „inspecție tehnică periodică”, potrivit art.2 din legea sus-

menționată, se înțelege – verificarea tehnică periodică a autovehiculelor, a 

vehiculelor autopropulsate și a remorcilor acestora în stațiile de inspecție tehnică 

autorizate sau în stațiile specializate ale autorităților publice abilitate, în vederea 

corespunderii cu normele și standardele naționale de securitate a circulației rutiere 

și de protecție a mediului, confirmată printr-un raport de verificare tehnică și prin 

ecusonul corespunzător. 

Articolul 33 din aceeași lege reglementează drepturile și obligațiile 

proprietarului și ale conducătorului de autovehicul. Astfel, în conținutul articolului 

33 sunt regăsite prevederi care instituie drepturi și obligații ale conducătorului de 

autovehicul, precum și obligații ale proprietarului de autovehicul sau, după caz, 

mandatarului acestuia. 

În acest sens, observăm că legiuitorul a considerat necesar de a stabili două 

categorii de subiecți cărora le atribuie drepturi și obligații – proprietarul de 

autovehicul (după caz, mandatarul acestuia), precum și conducătorul de autovehicul. 

Astfel, potrivit alin.(1) al articolului 33 din Legea nr.131/2007 – Proprietarul 

de autovehicul sau, după caz, mandatarul acestuia este obligat să înmatriculeze sau, 

după caz, să înregistreze autovehiculul în modul stabilit, să-l mențină în starea 

tehnică corespunzătoare și să-l supună la timp inspecției tehnice periodice. 

 



Hotărârea Guvernului nr.1047/08.11.1999 cu privire la reorganizarea 

Sistemului informațional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat 

al transporturilor și introducerea testării a autovehiculelor și remorcilor acestora 

conține în Anexa nr.3 regulile de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor și 

remorcilor acestora. 

Punctul 17 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1047/1999 prevede: 

„Înainte de efectuarea inspecției tehnice periodice obligatorii, posesorii de 

vehicule sunt obligați să prezinte expertului: 

- buletinul de identiate; 

- certificatul de înmatriculare a vehiculului; 

- permisul de conducere; 

- procura sau alt document care confirmă împuternicirile acordate; 

- cetificatul de asigurare obligatorie a răspunderii civile; 

- chitanțele de plată a taxelor de testare și de folosire a drumurilor”. 

Totodată, norma punctului 10 stabilește că „deplasarea vehiculelor supuse 

testării prin posturi diagnostice ale stației de testare se efectuează de experți. 

Posesorii de vehicul sau persoanele de încredere pot să asiste la testarea vehiculelor”. 

Anexa nr.3 la Regulile de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor și 

remorcilor acestora stabilește modelul Raportului de inspecție tehnică periodică a 

vehiculului care conține compartimentul privind Datele proprietarului (II) și 

compartimentul Datele persoanei de încredere (III). 

 

Aplicarea eronată a normelor cu scopul excluderii prezentării procurii sau a 

unui alt docoment care confirmă împuternicirile acordate instituie o ambiguitate 

administrativă în privința modalității efectuării uniforme și transparente a testării 

tehnice obligatorii, ceea ce crește riscul comiterii manifestărilor de corupție. 

Cu toate acestea, aplicarea defectuoasă a normelor nu ar trebui să permită 

încurajarea comiterii actelor de corupție pentru obținerea interpretărilor favorabile 

și realizarea unor scopuri anumite.  



Astfel, Centrul Național Anticorupție condamnă orice acțiune ilegală 

coruptibilă și solicită ca toate acțiunile de acest gen să fie comunicate Centrului 

pentru a fi documentate, iar actele coruptibile să fie curmate. 

Totodată, Vă comunicăm că în corespundere cu obiectivul Platformei 

„reLAWed” ca – orice persoană să poată semnala asupra unor norme/acte normative 

defectuoase ale cadrului normativ pertinent, care pot determina apariția riscurilor de 

corupție, Centrul Național Anticorupție este responsabil de examinarea semnalării 

respective și, în dependență de necesitate, propunerile respective să le transmită după 

competență pentru o evaluare a posibilității operării modificărilor respective în 

cadrul normativ propus. 

În acest sens, Vă informăm că urmare a examinării acestei solicitări, Centrul 

Național Anticorupție a înaintat un demers Ministerului Afacerilor Interne, 

autoritate care, potrivit art.14 lit.a) din Legea nr.131/2007 privind siguranța 

traficului rutier, este responsabil de exercitarea controlului interdepartamental 

asupra respectării prevederilor actelor legislative și ale actelor normative din 

domeniul traficului rutier, precum și Ministerului Economiei și Infrastructurii, 

autoritate care, potrivit art.8 din Legea nr.131/2007 are competențe în domeniul 

inspecției tehnice periodice pentru a se expune vis-a-vis de semnalarea înaintată, în 

ceea ce privește oportunitatea și necesitatea modificării cadrului legal privind 

excluderea obligativității prezentării procurii sau unui alt document care confirmă 

împuternicirile acordate la procedura de efectuare a inspecției tehnice periodice.  

Astfel, despre acțiunile întreprinse de către Ministerul Afacerilor Interne și ale 

Ministerului Economiei și Infrastructurii urmează să Vă informăm suplimentar prin 

plasarea informației respective pe platforma „reLAWed”. 


