
EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apar^inand domeniului public sau privat al

statului ori al unitalilor administrativ-teritoriale

In privinta ridicarii vehiculelor abandonate pe domeniul public, Politia Locala a constatat in ultimii 

ani existenta mai multor situatii de ordin procedural care ingreuneaza punerea in aplicare a Legii 

421/2002.

Prima dificultate consta in faptul ca exista proprietari care nu utilizeaza vehiculele perioade 

indelungate (de ordinul anilor de zile). Ace§tia nu doresc sa rezolve problema §i declara ca 

vehiculul nu este abandonat, nedorind sa renunte la el, de§i, de cele mai multe ori, acesta este 

impracticabil circula^iei, ocupa spa^iu in parcari sau pe strazi §i creeaza astfel obstacole in fluenla 

traficului rutier §i pietonal.

De asemenea, sunt proprietari care sus^in ca au taxele auto achitate §i considera ca au dreptul sa lina 

vehiculul parcat pe domeniul public, chiar daca acesta se afla intr-o stare avansata de degradare. 

in cazul vehiculelor cu numere straine, proprietarii nu sunt cunoscuti §i nu pot fi identificati, fapt 

pentru care acestea raman in continuare pe domeniul public. Nu in ultimul rand, exista vehicule ai 

caror proprietari au adresa de domiciliu in alte localitali, li se comunica prin po^ta Somalia sau 

dispozitia primarului, dar somatiile sunt retumate, fiind necesara afi§area sau inmanarea acestor 

documente, iar Politia sau Politia Locala din localitatea respectiva nu sunt obligate legale sa ofere 

sprijin in acest sens.

Din cauza acestor lacune legislative, in foarte multe ora§e din Romania raman mii de vehicule 

abandonate care ocupa spatii de parcare ce ar putea fi folosite de alte vehicule ce participa activ la 

mobilitatea cetatenilor.

De exemplu, doar in Bucure§ti se afla aproximativ 3 000 de ma§ini abandonate identificate, dar inca 

neridicate de autoritati din varii motive, o parte din ele regasindu-se in aspectele mendonate mai

sus.

Si in Bra§ov, conform autoritatilor locale, exista aproximativ 300 de autovehicule abandonate inca 

neridicate, iar in Galafi, doar anul acesta, printr-un acord facut intre Politia Locala si Primarie au 

inceput sa se ridice vehiculele abandonate pe domeniul public al statului.
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Totusi, dat fiind numarul mare de etape pe care autoritatile sunt obligate sa le parcurga, se ajunge ca 

ridicarea unui singur vehicul sa dureze pana la 4 luni.

Date fiind aceste considerente, apreciem ca este imperativ ca legislatia sa fie actualizata pentru a 

permite institutiilor statului sa aplice legea corespunzator si eficient, fapt care va duce la eliberarea 

unui numar semnificativ de locuri de parcare ocupate de vehicule care nu mai sunt corespunzatoare 

standardelor de utilizare in trafic.

Schimb^ile aduse de aceasta propunere legislative sunt urmatoarele:

- Pentru Legea 421/2002, consideram necesara modificarea si completarea definitiei 

termenului ’’vehicule fara stapan”, pentru a include §i acele vehicule inmatriculate in 

strainatate, deoarece au fost semnalate autoturisme de acest fel care nu au putut fi ridicate, 

din simplul motiv ca nu au numere de inmatriculate romanesti;

Perioada in care vehiculele pot ramane neutilizate in parcarile publice va fi scurtata de la 1 

an la 6 luni, pentru eficientizarea identificarii celor care intr-adevar sunt utilizate de 

proprietari sau de detinatorii legali;

Introducerea dovezii de achitare a taxelor auto, a amenzilor §i dovada efectuarii ITP-ului de 

catre proprietar/detinator legal in termen de 5 zile de la primirea somatiei;

Introducerea obligativitatii autoritatilor sa inmaneze sau, in cazuri exceptionale, sa afi§eze la 

adresa de domiciliu a proprietarului somatia, deoarece nu intotdeauna scrisoarea 

recomandata poate ajunge la proprietar, fie pentm ca acesta nu locuie§te unde are adresa de 

domiciliu, fie din alte motive.

Date fiind cele prezentate mai sus, va inaintam aceasta propunere legislativa spre dezbatere §i 

aprobare.

In numele initiatorului, 

Senator Nici^alcoi (USR)

2



LISTA SEMNATURI SUSTINATORI

LEGE
pentm modificarea si completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor 
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al unitatilor administrativ-teritoriale
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