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Subiect:  Petiția nr. 1122/2018, adresată de F.C., de cetățenie italiană, privind 
modificările aduse Codului rutier al Italiei în ceea ce privește utilizarea 
vehiculelor înmatriculate în străinătate

Petiția nr. 1159/2018, adresată de Iulian Sergiu Gheorghe, de cetățenie 
română, privind recentele modificări aduse codului rutier italian în ceea ce 
privește utilizarea vehiculelor înmatriculate în străinătate

Petiția nr. 0907/2019, adresată de Paolo Calzi, de cetățenie italiană, privind 
modificările aduse codului rutier italian pretins a fi incompatibil cu libera 
circulație a persoanelor în Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției nr. 1122/2018

Petiționarul face trimitere la o modificare recentă a Codului rutier al Italiei care le interzice 
rezidenților din Italia (cei care au locuit acolo pe o perioadă mai lungă de 60 de zile) să 
conducă vehicule înmatriculate în alte state membre (cu excepția celor care sunt închiriate, 
luate în leasing sau împrumutate). Potrivit petiționarului, legislația în domeniu prevede că, în 
cazul în care noua regulă este încălcată, pe lângă faptul că autorul faptei poate fi sancționat cu 
amendă, vehiculul și documentele vehiculului pot fi confiscate, forțând astfel proprietarul să 
se confrunte cu obstacolele birocrației italiene. Petiționarul solicită instituțiilor europene să 
adopte o poziție în ceea ce privește compatibilitatea normelor în cauză cu piața internă, despre 
care petiționarul susține că constituie o discriminare directă sau indirectă în domeniul liberei 
circulații a mărfurilor și a persoanelor.

Rezumatul petiției nr. 1159/2018

Petiționarul reclamă recentele amendamente aduse codului rutier italian în ceea ce privește 
utilizarea vehiculelor înmatriculate în străinătate. În opinia sa, aceste modificări, care au intrat 
în vigoare în decembrie 2018, sunt discriminatorii și contravin liberei circulații a mărfurilor și 
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a persoanelor. Petiționarul consideră că noile norme italiene privind plăcuțele de înmatriculare 
străine ale vehiculelor sunt incompatibile cu piața internă europeană.

Rezumatul petiției nr. 0907/2019

Petiționarul afirmă că modificările aduse codului rutier italian privind circulația vehiculelor 
străine în Italia (articolul 93) sunt incompatibile cu normele din Tratatul de la Lisabona 
privind libera circulație a persoanelor [articolul 21 alineatul (1) și articolul 45 alineatul (1)], 
dreptul de stabilire (articolele 49-55) și libertatea de a presta servicii (articolele 56-62) din 
TFUE. Se afirmă că articolul respectiv este de asemenea neconstituțional.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1122/2018, declarată admisibilă la 4 martie 2019.
Petiția nr. 1159/2018, declarată admisibilă la 19 martie 2019. 
Comisia a fost invitată să furnizeze informații, în conformitate cu articolul 216 alineatul (6) 
din Regulamentul de procedură [noul articol 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].
Petiția nr. 0907/2019, declarată admisibilă la 31 ianuarie 2020. Comisia a fost invitată să 
furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 1122/2018, primit la 9 iulie 2019

Normele privind înmatricularea autovehiculelor nu sunt armonizate în Uniunea Europeană. De 
altfel, foarte puține dispoziții legislative din dreptul Uniunii limitează drepturile statelor 
membre de a aplica taxe asupra autoturismelor și, de aceea, statele membre dispun de o marjă 
amplă de apreciere în astfel de chestiuni. De asemenea, ar trebui subliniat faptul că obligația de 
înregistrare a autovehiculelor și plata impozitelor sunt strâns legate între ele. 

În acest context, Italia, ca și alte state membre, nu permite rezidenților săi să conducă, pe 
teritoriul său, automobile care nu sunt înmatriculate acolo. În general, statele membre acordă 
rezidenților o perioadă scurtă sau chiar foarte scurtă de timp pentru reînmatricularea 
autoturismelor provenind dintr-un alt stat membru. Până în prezent, legislația italiană acorda un 
an reînmatriculării autoturismului [articolul 132 alineatul (1) din Codul rutier]. De acum 
înainte, articolul 93 alineatul (1-bis) din Codul rutier prevede că se interzice persoanei care și-
a stabilit reședința în Italia de mai mult de 60 de zile să conducă un autoturism înmatriculat în 
străinătate, termen care pare să se refere atât la celelalte state membre, cât și la țările terțe.

Comisia înțelege că noua normă implică faptul că o persoană care are reședința în Italia de mai 
puțin de 60 de zile poate conduce un autoturism care nu este înmatriculat în Italia, indiferent 
dacă este vorba de autoturismul propriu sau de un autoturism împrumutat. În plus, o persoană 
cu reședința în Italia de cel puțin 60 de zile ar trebui să înmatriculeze imediat orice autoturism 
cu placă de înmatriculare străină dacă dorește să continue să o conducă în Italia.

În general, statele membre stabilesc o legătură între data-limită de reînmatriculare și utilizarea 
autoturismului pe teritoriul lor. Or, termenul de 60 de zile este legat în Italia de reședința 
conducătorului auto și nu de utilizarea autoturismului. Prin urmare, se pare că numai în cazul 
unui transfer de reședință către Italia conducătorul auto dispune de un termen-limită pentru 
reînmatricularea autoturismului său și, prin urmare, o perioadă în cursul căreia îl poate utiliza 
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fără a îl reînmatricula. În cazul de față, se pare că nu se acordă niciun termen-limită, fapt care 
exclude chiar și utilizările ocazionale sau marginale ale unui vehicul care nu este înmatriculat 
în Italia de către un rezident italian, după cum a demonstrat în mod pertinent petiționarul prin 
exemplele sale.

Comisia recunoaște că este de datoria Italiei să adopte norme efective și obligatorii privind 
înmatricularea, pentru a evita numeroasele abuzuri care constau în condusul regulat al unui 
autoturism înmatriculat într-un stat membru într-un alt stat membru, indiferent dacă scopul este 
de a evita impozitarea considerată a fi prea împovărătoare, sau de a se sustrage în mod ilegal 
altor obligații. Cu toate acestea, competența națională trebuie să fie exercitată în conformitate 
cu legislația UE, inclusiv cu principiile necesității și proporționalității.

Cu toate acestea, de la intrarea în vigoare a articolului 93 alineatul (1-bis) din Codul rutier, 
Comisia Europeană a primit un număr mare de plângeri, care denunță caracterul excesiv sau 
chiar ofensator al aplicării noii norme, dar și sancțiunile aferente acestora în caz de încălcare.

Concluzie

În calitate de gardian al tratatelor, Comisia examinează în prezent aceste plângeri. Aceasta va 
iniția cu siguranță o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei dacă, 
în urma examinării plângerilor, ajunge la concluzia că noua legislație italiană, sau aplicarea 
acesteia, constituie o încălcare a dreptului Uniunii.

4. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 1159/2018, primit la 7 iunie 2019

În general, cetățenii UE trebuie să își înregistreze mașina în țara în care au domiciliul stabil. Pe 
portalul web „Europa ta” se găsesc mai multe informații referitoare la formalitățile de 
înmatriculare din fiecare stat membru:

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_ro.htm

În conformitate cu practica generală din întreaga Uniune, legislația italiană menționată în petiție 
impune ca persoanele care își au domiciliul stabil în Italia să își înmatriculeze mașina în Italia 
și, așadar, să obțină plăcuțe de înmatriculare italiene. Această formalitate trebuie îndeplinită în 
termen de 60 de zile de la obținerea dreptului de ședere permanentă pentru persoanele care se 
mută în Italia cu un autovehicul înmatriculat într-o altă țară decât Italia. Persoanelor care încalcă 
obligația de a-și înregistra autovehiculele în termenele prevăzute se aplică sancțiuni (amenzi 
administrative). Legislația conține mai multe excepții de la această regulă generală, de exemplu, 
pentru autovehiculele în leasing sau cele de serviciu utilizate de persoane fizice în cadrul 
activităților lor profesionale. Solicitând rezidenților italieni să își înmatriculeze propriul 
autovehicul în Italia, legislația urmărește să faciliteze aplicarea sancțiunilor aferente în cazul 
infracțiunilor rutiere.

Concluzie 

Mai multe plângeri privind noul cod rutier italian revizuit au fost depuse de cetățeni europeni. 
În prezent, Comisia analizează aceste plângeri pentru a aprecia dacă s-a comis o eventuală 
încălcare a legislației UE.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 9 noiembrie 2020

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_ro.htm
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Petițiile nr. 1122/2018, nr. 1159/2018 și nr. 0907/2019

Comisia a explicat în observațiile anterioare trimise la 9 iulie 2019 că normele privind 
înmatricularea autovehiculelor nu sunt armonizate în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 
legislația referitoare la înmatricularea autovehiculelor ar trebui să rămână în limitele cadrului 
furnizat de principiile aplicabile ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. În mod 
specific, articolul 93 alineatul (1-bis) din Codul rutier italian ar trebui să respecte principiul 
necesității și al proporționalității.

Comisia s-a angajat să urmărească evoluția legislației italiene și a inițiat o discuție cu autoritățile 
italiene. 

Discuțiile pozitive și acțiunile ulterioare îndreptate către o soluție satisfăcătoare au fost, din 
păcate, încetinite de măsurile legate de pandemia de COVID-19.

În plus, în așteptarea discuțiilor, la 19 iunie 2020 a fost depusă o cerere de decizie preliminară 
la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (cauza C-274/20), prin care s-a contestat articolul 93 
alineatul (1-bis) din Codul rutier italian.

Concluzie

Având în vedere faptul că dispoziția legislativă, care face obiectul prezentei petiții, este 
contestată în prezent în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, Comisia consideră că este 
oportun să aștepte rezultatul cazului.


