
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau 
privat al statului ori al unitadlor administrativ-teritoriale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. I — Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate 
pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 
administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 5 
iuiie 2002, cu modificari si completari ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 
urmeaza:

1. La articolul 2, literele a) $i b) se modifica ^i vor avea urmatorul cuprins:
“a) vehicul fara stapan - vehiculul de orice categoric, fara placuta de inmatriculare sau alte 
marcaje oficiale, ori tnmatriculat in strainatate, stationat pe domeniul public sau privat al 
statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, de cel putin 6 luni, al carui proprietar sau 
detinator legal este necunoscut;
b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categoric, aflat pe domeniul public sau privat al 
statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de cel putin 6 luni, al carui proprietar sau 
detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice ca acesta nu corespunde 
circulatiei pe drumurile publice, conform rigorilor impuse de lege.”

2. Dupa alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul 
cuprins:
“(3) in situatiile in care in urma publicarii prevazute la alin. (1) $i (2), proprietarul sau 
detinatorul legal al acestuia revendica vehiculul, i se aduce la cuno^tinta ca refuzul de a 
ridica vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii 
administrativ-teritoriale constituie o incalcare a legii si se sanctioneaza ca atare.”
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3. Alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Restituirea vehiculului catre proprietarul sau detinatorul legal se face pe baza de 
proces-verbal de predare-primire, in termen de 10 zile de la data la care persoana care 
revendica/reclama vehiculul face dovada:”

4. La articolul 7 alineatul (1) litera b) se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
“b) achitarii tuturor taxelor, a impozitelor §i amenzilor prevazute de lege, aferente 
respectivului vehicul;”

5. Dupa litera d) a aiineatului(l) al articolului 7 se introduce o noua litera, lit. e), cu 
urmatorul cuprins:
“e) ca vehiculul corespunde circulatiei pe drumurile publice conform rigorilor impuse 
de lege, avand ITP-ul la zi.”

6. Alineatul (1) al articolului 9 se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
“(1) In cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agentilor constatatori prevazuti la 
art. 3, il someaza pe proprietarul sau detinatorul legal al acestuia, prin po^ta $i/sau curierat 
rapid, prin scrisoare recomandata cu aviz de primire, ca in termen de 5 zile de la primire sa 
ridice vehiculul aflat in locul special amenajat in care a fost depozitat conform art. 3 
alin.(3)

7. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul 
cuprins:
^’(2) tn cazul exceptional in care nu se poate indeplini procedura de comunicare 
prevazuta anterior, iar documentul emis este restituit emitentului, agentii constatatori 
prevazuti la art. 3 au obligafia de a aduce la cuno^tinta somafia/dispozifia prin airfare la 
adresa de domiciliu.”

8. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul 
cuprins:
“(3) Procedura de comunicare a somafiei se supune prevederilor de comunicare 
prevazute de Codul de Procedura Civila, respectiv in cazul citarii ori comunicarii actului 
de procedura efectuat prin posta sau curierat rapid procedura se socote^te indeplinita la 
data semnarii de catre parte a confirmarii de primire ori a consemnarii, de catre 
functionarul postal sau de catre curler a refuzului acesteia de a primi corespondenta sau 
in cazurile exceptional prevazute la art. 9 alin. (1) la data afi^arii la adresa de 
domiciliu.”
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9. Alineatul (1) al articolului 10 se modiflca va avea urmatorul cuprins:
“(1) Daca proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat nu raspunde somatiei 
primite sau nu indepline^te conditiile prevazute de art. 7 alin. (1), dupa expirarea unui 
termen de 10 zile de la data comunicarii somatiei adresate proprietarului sau detinatorului 
legal, vehiculul trece de drept in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale din raza careia 
a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispozitie a primarului si urmeaza a fi 
valoriflcat prin vanzare in conditiile legii sau predat unei unitati de colectare §i valorificare 
a de^eurilor, in functie de starea vehiculului.’*

10. Alineatul (1) al articolului 12 se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
“(1) Constituie contraventie §i se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei 
(RON) refuzul proprietarului sau al detinatorului legal al vehiculului de a se conforma 
somatiei prevazute la art. 9 ^i fapta proprietarului sau a detinatorului legal al vehiculului 
prevazuta la art. 6 alineatul (3).”

Art. II - in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se modifica in 
conformitate cu dispozitiile acesteia HotMrea nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara 
stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al 
unitatilor administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 
din 17 februarie 2003, cu modificari §i completari ulterioare.

Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 ^i 
ale art. 76 din Constitufia Romaniei, republicatd.

Presedintele Camerei Deputatilor, Presedintele Senatului,

Ion-Marcel CIOLACU Teodor MELE$CANU
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