ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001 (*actualizata*)
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si
evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor
(actualizata pana la data de 4 iulie 2005*)
*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001. Aceasta
este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la
data de 4 iulie 2005, cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002;
ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004; LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004;
ORDONANTA DE URGENTA nr. 71 din 29 iunie 2005.
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr.
324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Titlul ORDONANTEI nr. 83 din 30 august 2001 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 362 din
7 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
Titlul ORDONANTEI nr. 83 din 30 august 2001 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595
din 1 iulie 2004.
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciile
publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, denumite in
continuare servicii publice comunitare, se organizeaza in cadrul prefecturilor judetene si al
Prefecturii municipiului Bucuresti.
(2) Serviciile publice comunitare asigura intocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea
pasapoartelor simple, respectiv a permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a
vehiculelor si placilor cu numere de inmatriculare.
Art. 1 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002 publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 2
Coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigura de Directia
Generala de Pasapoarte, respectiv Directia regim permise de conducere si inmatriculare a
vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 3
Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia generala de pasapoarte si Directia regim
permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor asigura punerea in aplicare, intr-o conceptie
unitara, a legislatiei in vigoare in domeniul pasapoartelor simple, respectiv din domeniul permiselor
de conducere si al certificatelor de inmatriculare, precum si a programelor de reforma privind
apropierea administratiei publice de cetatean.
Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
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ART. 4
Serviciile publice comunitare si directiile prevazute la art. 2 coopereaza cu institutiile abilitate
din domeniul ordinii publice, securitatii si apararii nationale, conform legii.
Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
CAP. 2
Organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta
pasapoartelor simple
Titlul cap. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 5
Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se infiinteaza
in cadrul aparatului propriu al prefecturilor judetene si al Prefecturii municipiului Bucuresti, prin
reorganizarea formatiunilor teritoriale de pasapoarte din cadrul serviciilor judetene de evidenta
informatizata a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei
al municipiului Bucuresti.
Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 6
(1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple au
urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitatii
acestora, in conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor si conventiilor internationale la care
Romania este parte;
b) asigura eliberarea, in sistem de ghiseu unic, a pasapoartelor simple, in colaborare cu
serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din subordinea consiliilor municipale,
orasenesti si comunale, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
c) administreaza, gestioneaza si valorifica registrele judetene, respectiv al municipiului
Bucuresti, de evidenta a pasapoartelor;
c^1) furnizeaza permanent, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a persoanelor,
informatii necesare actualizarii Registrului national de evidenta a pasapoartelor simple;
d) asigura inscrierea de mentiuni in pasapoarte, in conditiile legii;
e) organizeaza, la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, gestionarea si controlul eliberarii
pasapoartelor.
(2) Serviciile publice comunitare indeplinesc si alte atributii stabilite prin reglementari legale.
(3) In exercitarea atributiilor legale specifice, serviciile publice comunitare pentru eliberarea si
evidenta pasapoartelor simple coopereaza cu serviciile publice comunitare, locale si judetene, de
evidenta a persoanelor, precum si cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al
municipiului Bucuresti.
Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
Partea introductiva a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de pct. 5 al art. VII din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
Litera c^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusa de pct. 6 al art. VII din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din
15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 7
(1) Modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si
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evidenta pasapoartelor simple in cadrul prefecturilor se stabileste prin hotarare a Guvernului, la
propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Prefectul aproba prin ordin, cu avizul Directiei generale de pasapoarte, structura
organizatorica a serviciului public comunitar, numarul de posturi, in limita numarului maxim de
posturi stabilit anual pentru prefectura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, precum si
statul de functii, in conditiile legii.
Art. 7 a fost modificat de pct. 4 din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002 publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
CAP. 3
Directia generala de pasapoarte
ART. 8
(1) Directia generala de pasapoarte este organ de specialitate al administratiei publice centrale,
cu personalitate juridica, care functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor,
infiintata prin reorganizarea Directiei de pasapoarte din cadrul Directiei Generale de Evidenta
Informatizata a Persoanei, si care exercita competentele ce ii sunt date prin lege cu privire la
organizarea si coordonarea activitatii de evidenta si eliberare a pasapoartelor simple.
(2) Sediul Directiei generale de pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Intrnelor
este in municipiul Bucuresti.
Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din
15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 9
(1) Directia generala de pasapoarte are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza, indruma si controleaza activitatea de intocmire, eliberare si evidenta a
pasapoartelor simple, in conditiile legii, de catre serviciile publice comunitare din subordinea
prefecturilor;
b) elaboreaza propuneri privind perfectionarea prevederilor legale in domeniu, in vederea
armonizarii acestora cu reglementarile comunitare si internationale;
c) constituie si gestioneaza Registrul national de evidenta a pasapoartelor simple;
d) gestioneaza Sistemul national informatic de evidenta a pasapoartelor simple;
e) efectueaza verificari in evidenta pasapoartelor, la solicitarea autoritatilor publice abilitate,
potrivit legii;
f) asigura dotarea serviciilor publice comunitare de eliberare si evidenta a pasapoartelor
simple, precum si furnizarea materialelor necesare emiterii pasapoartelor simple.
(2) Directia generala de pasapoarte indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
Litera f) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusa de pct. 10 al art. VII din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50

din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 9^1
Materiile prime necesare in vederea producerii documentelor, tipariturile speciale si tehnica de
calcul utilizate in activitatea de eliberare si evidenta a pasapoartelor se asigura de catre Ministerul
Administratiei si Internelor, prin Directia generala de pasapoarte, conform contractelor incheiate in
acest scop.
Art. 9^1 a fost introdus de pct. 12 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
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ART. 10
(1) Organigrama, statul de organizare, precum si regulamentul de organizare si functionare ale
Directiei generale de pasapoarte se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) Coordonarea Directiei generale de pasapoarte in cadrul Ministerului Administratiei si
Internelor se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(3) Directia generala de pasapoarte este condusa de un director general, care are calitatea de
ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului
administratiei si internelor.
(4) Posturile necesare functionarii Directiei generale de pasapoarte se asigura prin redistribuire
dintre cele existente in statele de organizare ale Directiei pasapoarte din cadrul Directiei Generale
de Evidenta Informatizata a Persoanei, precum si din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul
Administratiei si Internelor.
Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 11
Abrogat.
Art. 11 a fost abrogat de pct. 14 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
CAP. 3^1
Organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor
Cap. 3^1 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 11^1
Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se
infiinteaza in cadrul aparatului propriu al prefecturilor judetene si al Prefecturii municipiului Bucuresti,
prin reorganizarea compartimentelor regim permise de conducere si certificate de inmatriculare din
cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei si a sectorului regim permise de
conducere si certificate de inmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenta informatizata
a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 11^1 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 11^2
(1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor au
urmatoarele atributii principale:
a) constituie, actualizeaza si valorifica Registrul judetean de evidenta a permiselor de
conducere si a vehiculelor inmatriculate;

b) organizeaza examenele pentru obtinerea permiselor de conducere, in conditiile legii;
c) asigura emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor
si a placilor cu numere de inmatriculare pentru vehicule rutiere;
d) solutioneaza cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de
inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare pentru vehicule rutiere, in conditiile legii;
e) monitorizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor legale in domeniul
asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;
f) gestioneaza resursele materiale si de dotare necesare activitatii proprii;
(2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
indeplinesc si alte atributii stabilite prin reglementari legale.
(3) In exercitarea atributiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de
conducere si inmatriculare a vehiculelor coopereaza cu serviciile publice comunitare pentru
eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, cu cele locale si judetene de evidenta a persoanelor,
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precum si cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti.
Art. 11^2 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 11^3
(1) Modul de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere si inmatriculare a vehiculelor in cadrul prefecturilor se stabileste prin hotarare a
Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Prefectul aproba prin ordin, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare
a vehiculelor, structura organizatorica a serviciului public comunitar regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor, numarul de posturi, in limita numarului maxim de posturi stabilit anual
pentru prefectura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, precum si statul de functii, in
conditiile legii.
Art. 11^3 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
CAP. 3^2
Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
Cap. 3^2 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 11^4
(1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor este organ de
specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, care functioneaza in
subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, infiintata prin reorganizarea Serviciului central
regim permise de conducere si certificate de inmatriculare din structura Ministerului Administratiei si
Internelor si care exercita competentele ce ii sunt date prin lege cu privire la organizarea si
coordonarea activitatii de evidenta si eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de
inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare.
(2) Sediul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul
Ministerului Administratiei si Internelor este in municipiul Bucuresti.
Art. 11^4 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 11^5
(1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor are urmatoarele atributii

principale:
a) raspunde de punerea in aplicare a reglementarilor legale in domeniul evidentei permiselor
de conducere si certificatelor de inmatriculare, precum si al desfasurarii examenelor pentru
obtinerea permiselor de conducere;
b) elaboreaza normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim
permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
c) asigura dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a
vehiculelor, furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de
inmatriculare, precum si producerea placilor cu numere de inmatriculare;
d) constituie, utilizeaza si actualizeaza Registrul national de evidenta a permiselor de
conducere si a vehiculelor inmatriculate;
e) gestioneaza Sistemul informatic national de evidenta a permiselor de conducere si a
vehiculelor inmatriculate;
f) furnizeaza, in conditiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autoritati si institutii
publice, agenti economici si de alte persoane juridice pentru derularea unor actiuni de interes
general reglementate prin acte normative;
g) raspunde de punerea in aplicare, impreuna cu celelalte institutii abilitate, a reglementarilor
privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoana;
h) colaboreaza cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pentru
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constituirea unor registre permanente, potrivit legii.
(2) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor indeplineste orice alte
atributii prevazute de lege.
Art. 11^5 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
Litera c) a alin. (1) al art. 11^5 a fost modificata de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23
noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
ART. 11^6
Materiile prime necesare in vederea producerii documentelor, tipariturile speciale si tehnica de
calcul utilizate in activitatea de eliberare si evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de
inmatriculare se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia regim permise de
conducere si inmatriculare a vehiculelor, conform contractelor incheiate in acest scop.
Art. 11^6 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
Art. 11^6 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
ART. 11^7
(1) Organigrama, statul de organizare, precum si regulamentul de organizare si functionare ale
Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se aproba prin ordin al
ministrului administratiei si internelor.
(2) Coordonarea Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor in cadrul
Ministerului Administratiei si Internelor se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.
(3) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor este condusa de un
director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director adjunct, numiti prin ordin al
ministrului administratiei si internelor.

(4) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se constituie pe
actualele posturi ale Serviciului central regim permise de conducere si certificate de inmatriculare
din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, precum si din cele aprobate,
conform legii, pentru Ministerul Administratiei si Internelor.
Art. 11^7 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
CAP. 4
Eliberarea pasapoartelor in sistem de ghiseu unic
ART. 12
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitatii acestora se
depun de catre solicitanti, in conditiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenta
a persoanelor, constituite in judetul in a carui raza solicitantii isi au domiciliul sau, dupa caz,
resedinta. Persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti pot depune cererile pentru
eliberarea pasapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenta a
persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor preiau cererile pentru
eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitatii acestora si le transmit in mod operativ
spre solutionare serviciilor publice comunitare de la nivelul judetelor, respectiv al municipiului
Bucuresti.
Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
ART. 12^1
Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, in termen de pana la 3 zile, se depun numai la
serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
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Art. 12^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
ART. 13
Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple analizeaza
cererile prevazute la art. 12 si emit pasapoartele simple solicitate de cetateni sau, dupa caz, inscriu
mentiunile necesare in acestea, in conditiile legii, si le transmit operativ serviciilor publice
comunitare locale de evidenta a persoanelor, care le elibereaza solicitantilor.
Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
CAP. 5
Asigurarea financiara, materiala si de personal
Titlul cap. 5 a fost modificat de pct. 6 din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
ART. 14
Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor publice comunitare se
asigura de la bugetul de stat, in conditiile legii, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
ART. 15
(1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare si pentru
furnizarea datelor din Registrul national de evidenta a pasapoartelor simple, registrele judetene si al
municipiului Bucuresti de evidenta a pasapoartelor simple, Registrul national de evidenta a
permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor si registrele judetene si al

municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a
vehiculelor se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si
Internelor, cu avizul Consiliului Concurentei.
(2) Sumele obtinute din incasarea taxelor prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.
(3) Examinarea persoanelor care solicita obtinerea permiselor de conducere reprezinta
prestare de serviciu si se organizeaza ca activitate distincta finantata integral din venituri
extrabugetare. Veniturile obtinute din prestarea acestor activitati se retin de prefecturi si se
utilizeaza in regim extrabugetar.
Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 7 din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
Art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicata
in MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
ART. 15^1
(1) Personalul Directiei generale de pasapoarte si al serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea si evidenta pasapoartelor simple este constituit din politisti, functionari publici si personal
contractual.
(2) Politistii incadrati la Directia de pasapoarte si la formatiunile teritoriale de pasapoarte din
cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv al Serviciului
independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din structura
Ministerului Administratiei si Internelor, se transfera in interesul serviciului si se numesc pe functii la
Directia generala de pasapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si
evidenta pasapoartelor simple, in conditiile legii, pastrandu-si toate drepturile anterior dobandite.
(3) Personalul contractual incadrat la Directia de pasapoarte si la formatiunile teritoriale de
pasapoarte din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv al
Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din structura
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Ministerului Administratiei si Internelor, va fi preluat, in conditiile legii, de Directia generala de
pasapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor
simple, pastrandu-si toate drepturile anterior dobandite.
(4) Incadrarea si eliberarea din functie a personalului serviciilor publice comunitare se
efectueaza prin ordin al prefectului, in conditiile legii, cu avizul Directiei generale de pasapoarte.
(5) Personalul disponibilizat in urma infiintarii Directiei generale de pasapoarte si a serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple beneficiaza de drepturile
prevazute de lege.
(6) Drepturile personalului prevazut la alin. (2) si (3) se acorda de prefecturi de la capitolul
55.01 ®Ordine publica si siguranta nationala‾.
Art. 15^1 a fost introdus de pct. 8 din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
Art. 15^1 a fost modificat de pct. 18 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
Alin. (2) si (3) ale art. 15^1 au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 71 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
Alin. (6) al art. 15^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 71
din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.

ART. 15^2
(1) Personalul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor si al
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor este
constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.
(2) Politistii incadrati la Serviciul central regim permise de conducere si certificate de
inmatriculare si la compartimentele regim permise de conducere si certificate de inmatriculare din
cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise
de conducere si certificate de inmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenta
informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si
Internelor, se transfera in interesul serviciului si se numesc pe functii la Directia regim permise de
conducere si inmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de
conducere si inmatriculare a vehiculelor, in conditiile legii, pastrandu-si toate drepturile anterior
dobandite.
(3) Personalul contractual incadrat la Serviciul central regim permise de conducere si certificate
de inmatriculare si la compartimentele regim permise de conducere si certificate de inmatriculare din
cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise
de conducere si certificate de inmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenta
informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si
Internelor, va fi preluat, in conditiile legii, de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a
vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a
vehiculelor, pastrandu-si toate drepturile anterior dobandite.
(4) Incadrarea si eliberarea din functie a personalului serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se efectueaza prin ordin al prefectului, in
conditiile legii, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.
(5) Drepturile personalului prevazut la alin. (2) si (3) se acorda de prefecturi de la capitolul
55.01 ®Ordine publica si siguranta nationala‾.
Art. 15^2 a fost introdus de pct. 19 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15
iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
Alin. (2) si (3) ale art. 15^2 au fost modificate de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 71 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
Alin. (5) al art. 15^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 71
din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
CAP. 6
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 16
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Abrogat.
Art. 16 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 17
Abrogat.
Art. 17 a fost modificat de pct. 9 din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002 publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
Art. 17 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie
2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
ART. 18

(1) Abrogat.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile Legii nr. 40/1990 privind
organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 105/1996
privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei
Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 216/1998, cu
modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
Alin. (1) al art. 18 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50
din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
NOTA:
Pct. 21 al art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004 prevede:
"In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 83/2001, denumirea "Directia generala pentru
pasapoarte" se inlocuieste cu "Directia generala de pasapoarte", iar denumirea "Ministerul
Administratiei Publice" se inlocuieste cu "Ministerul Administratiei si Internelor"."
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca
p. Ministru de interne,
Abraham Pavel,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
9

