
LEGEA nr. 421/2002

Privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau unităților 
administrativ-teritoriale

Legea dorește să reglementeze situația creată de vehiculele care, neutilizate, aflate 
în stare tehnică improprie circulației, ocupă pe termen îndelungat domeniul public  
sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, într-o perioadă  în 
care numărul autovehiculelor înmatriculate  este în continuă creștere iar spațiile 
amenajate sau posibil de amenjat ca parcare, sunt  limitate.

Se definesc  termenii  de :

-vehicul abandonat  ca fiind vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public 
sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel putin un an al 
cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, 
determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care 
rezultă  intenția neechivocă a proprietarului sau deținătorului legal de a renunța la 
drepturile sale asupra vehiculului.

-vehicul fără stăpân ca fiind vehiculul de orice categorie, fără plăcuțe de 
înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al 
unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal  este 
necunoscut.

Procedura impusă prin prezenta lege este  ca, în temeiul datelor și informațiilor 
colectate, inclusiv prin  susținerea  a doi martori,  care  confirmă statutul vehiculelor
conform prevederilor Legii nr. 421/2002, să se  treacă  la  informarea,  prin adrese 
oficiale, a deținătorului unui  vehicul abandonat asupra obligațiilor pe care le are și, 
totodată,  la  somarea lui în vederea luării măsurilor corespunzătoare 
(   îndepărtarea vehiculului de pe domeniul public  și depozitarea lui  în alte spații, 
valorificarea  vehiculului prin unități specializate sau, în funcție de situație, punerea 
în stare corespunzătoare de funcționare ). În cazul vehiculului considerat fără 
stăpân, se recurge la  publicarea în presa locală și afișarea la primărie  a datelor de 
identificare ale acestora, în vederea ridicării de către cei care își asumă dreptul de 
proprietate asupra lor.

În condițiile în care nu se iau măsurile de remediere cerute prin somație sau 
prin anunțul din presă, vehiculul trece în proprietatea administrației  publice locale 
și este valorificat.

În situațiile în care termenele stabilite pentru efectuarea acestor demersuri 
nu sunt respectate, se poate aplica o sancțiune  de 1000 – 2000 lei deținătorului 
legal al vehiculului. 


