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Domnului Adrian Vasilache, HotNews.ro

Ca urmare solicitării dumneavoastră, înregistrată la nivelul structurii noastre cu nr. 1737675
din 01.04.2022, în urma consultării structurilor de specialitate, vă transmitem următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 189/2005 pentru stabilirea
unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată prin Legea nr. 432/2006, Direcția
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi
Internelor constituie şi administrează baza de date naţională integrată privind vehiculele rutiere
înmatriculate,  care  se  actualizează  pe  baza  datelor  furnizate  în  sistem informatizat  de  către
Comisia  de  Supraveghere  a  Asigurărilor,  Registrul  Auto  Român  şi  Oficiul  Naţional  al
Registrului  Comerţului,  referitoare  la  vehiculele  asigurate  pentru  răspundere  civilă  pentru
pagube produse terților prin accidente de circulație (RCA), vehiculele care au efectuat inspecţia
tehnică periodică, respectiv la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. 

În vederea îndeplinirii  atribuțiilor stabilite prin dispozițiile legale invocate mai sus,  la
nivelul instituției noastre au fost efectuate demersuri pentru interconectarea Registrului Național
de  Evidență  a  Permiselor  de  Conducere  și  a  Vehiculelor  Înmatriculate  cu  bazele  de  date
aparținând Autorității de Supraveghere Financiară, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului,
respectiv Registrului Auto Român, în condiții stabilite prin protocol.

Totodată, vă informăm că, în urma completării art. 11 din O.U.G. nr. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice, a fost reglementat schimbul de date privind inspecția tehnică
periodică și datele de omologare ale vehiculelor înmatriculate, acesta desfășurându-se în baza
unui protocol încheiat cu Registrul Auto Român. În aceste condiții, datele din Registrul Național
de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate se actualizează conform
art. 11 alin. (15) din O.U.G. nr. 195/2002, pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de
către Registrul Auto Român, inclusiv în vederea aplicării prevederilor alin. (4^5) – (4^7) ale 
art. 11 din O.U.G. nr. 195/2002, care reglementează suspendarea înmatriculării vehiculelor.

Totuși,  în  ceea  ce  privește  schimbul  de  date  privind  asigurarea  de  răspundere  civilă
pentru  pagube  produse  terților  prin  accidente  de  circulație,  respectiv  cele  privind  radierea
operatorilor  economici  sau  a  altor  persoane  juridice,  menționăm  faptul  că,  deși  la  nivelul
Direcției  Regim  Permise  de  Conducere  și  Înmatriculare  a  Vehiculelor  au  fost  efectuate
demersuri în vederea încheierii unor protocoale cu cele două instituții implicate, existența unor
constrângeri,  atât  de  natură  tehnică,  cât  și  de  reglementare,  au  împiedicat  obținerea  unor
rezultate concrete, astfel:



• în lipsa unor obligații legale stabilite în sarcina asigurătorilor, informațiile referitoare la
existența/valabilitatea  RCA sunt  implementate  în  Baza  de  date  cu  asigurările  obligatorii  de
răspundere  civilă  auto  încheiate  pe  teritoriul  României,  într-un  termen ce  poate  varia  de  la
câteva minute la câteva zile.
• în ceea ce privește accesul la datele înscrise în bazele de date ale Oficiului Naţional al
Registrului  Comerţului,  subliniem faptul  că  instituția  noastră  a  inițiat  în  mai  multe  rânduri
demersurile necesare încheierii unui protocol cu această instituție, fără a se ajunge însă la nicio
finalizare, fiind invocate considerente privind legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal 

Menționăm că,  în  contextul  social  generat  de  pandemia COVID-19 și  ținând cont de
intrarea în vigoare a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare  a  Directivei  95/46/CE,  la  nivelul  structurii  de  specialitate  a  MAI  au  fost  reluate
demersurile  necesare  pentru  actualizarea  protocoalelor  existente,  respectiv  pentru  încheierea
unor  protocoale  cu  celelalte  autorități  implicate,  precum și  pentru  identificarea  unor  soluții
tehnice de natură a facilita continuarea procesului de interconectare cu bazele de date aparținând
instituțiilor amintite mai sus.  

În anul 202l, la nivelul Poliției Române, au fost aplicate 8.734 de sancțiuni pentru
nerespectarea, de către persoanele fizice sau juridice, a obligației de asigurare prevăzută
la art.3 și a obligațiilor prevăzute la art. 6, alin. (6) și (7), toate din Legea nr. 132/2017
privind  asigurarea  obligatorie  de  răspundere  civilă  auto  pentru  prejudicii  produse
terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  37,  alin.  (9)  din  actul  normativ  menționat,
sancțiunile ce pot fi aplicate sunt: amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei și reținerea
certificatului de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului.
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