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Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Alt. 1 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 23 alineatele (2) şi (5)-(10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(2) Au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe 
drumurile publice, în condiţiile stabilite prin regulament, şi persoanele care urmează un curs de 
pregătire practică, în vederea obţinerii permisului de conducere, numai în prezenţa şi sub 
supravegherea directă a unui instructor auto atestat, precum şi a examinatorului autorizat în 
timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere 
pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege.”

”(5) Autoritatea competentă din subordinea ministerului transporturilor. Autoritatea Rutieră 
Română autorizează în calitate de examinator orice persoană care îndeplineşte următoarele 
condiţii:
a) deţine permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puţin 3 ani,
b) a împlinit vârsta de 23 de ani,
c) să nu fi avut permisul de conducere anulat,
d) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 3 ani,
e) să fie aptă din punct medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective,
f) să nu exercite o funcţie sau să desfăşoare activităţi în cadrul unei şcoli de conducători auto,
g) urmează cursul de formare iniţială,
h) promovează examenul constând în probă scrisă, eliminatorie, şi probă practică.
în vederea autorizării pentru alte categorii decât categoria B, persoana trebuie să îndeplinească 
suplimentar una dintre următoarele condiţii:
i) să aibă cel puţin 5 ani de conducere în categoria de vehicule pentru care solicită atestarea;
(ii) a promovat testul de evaluare teoretică şi practică a aptitudinilor de conducere pentru un 
nivel mai ridicat decât cel necesar pentru obţinerea unui permis de conducere.
Condiţiile pentru înscriere, programa cursului de formare iniţială şi a celui de formare continuă, 
modul de derulare a examenelor, modalităţile şi procedura de reînnoire periodică a autorizaţiei, 
se stabilesc prin norme aprobate de ministrul transporturilor, cu respectarea prevederilor 
Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L 403 din 30 decembrie 2006.”



(6) Autoritatea competentă prevăzută la alin. (5) înregistrează examinatorii autorizaţi într-un 
Registru naţional, actualizat permanent; Registrul este accesibil şi autorităţii competente să 
elibereze permisele de conducere.
(7) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice 
de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi 
comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria 
AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate.
(8) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, 
probele se înregistrează video şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare omologate şi 
verificate metrologic, asigurate de către serviciul public comunitar regim permise de conducere 
şi înmatriculare a vehiculelor. Pentru proba practică susţinută pentru categoriile AM, Al, A2 şi 
A unde înregistrarea nu este obligatorie.
(9) Procedura şi condiţiile tehnice de realizare, stocare şi transmitere a înregistrărilor către 
autoritatea competentă să elibereze permisul de conducere, precum şi măsurile pentru protejarea 
acestora şi a datelor cu caracter personal se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(10) Procedura de înscriere a candidaţilor, modul de întocmire a dosarului de examinare pentru 
obţinerea permisului de conducere, organizarea probei practice de verificare a aptitudinilor şi 
comportamentului, precum şi modalitatea de comunicare a rezultatelor către autoritatea 
competentă să elibereze permisele de conducere se stabilesc prin regulament.”

2. La articolul 23*, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
”Art. 23’
(1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 23 alin. (3*) se pot înscrie la cursul de pregătire teoretică şi practică.

(3) Persoanele care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se află în una 
dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) se pot înscrie la cursul de pregătire teoretică şi practică în 
baza avizului pentru obţinerea permisului de conducere eliberat de autorităţile competente.”

3. La articolul 24 alineatele se modifică alin. (1) -(3) şi vor avea următorul cuprins:
”Art. 24
(1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se realizează astfel:
- proba teoretică de verificare a cunoştinţelor de către serviciul public comunitar regim permise 
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent;
- proba practică de verificare a aptitudinilor şi comportamentului de către examinatori autorizaţi 
prevăzuţi la art. 23 alin. (5), pe bază de rezervare solicitată de candidaţi sau, la cerere, de 
instructori în numele candidatului.
Rezultatul probei teoretice care permite prezentarea candidatului la susţinerea probei practice vor 
fi recunoscute indiferent de serviciul public comunitar unde s-a derulat.
Cursurile de pregătire şi susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pot 
avea loc, la cerere, şi în limbile minorităţilor naţionale.
Candidaţii care solicită obţinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum şi candidaţii cu dizabilităţi 
fizice pot fi examinaţi de examinatori autorizaţi pe raza căreia se află şcoala de conducători auto 
autorizată unde aceştia au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică.



(2) Instructorii participă la proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de 
conducere; derularea probei în lipsa instructorului invalidează rezultatul probei. în cazul în care 
proba se desfăşoară în altă localitate decât cea în care candidatul a urmat pregătirea teoretică, 
obligaţia de asigurare a prezenţei unui instructor atestat revine acestuia.
(3) Eliberarea permisului de conducere se realizează de către autoritatea competentă pe raza 
căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa în sensul art. 23' alin. (2) sau, în cazul celor aflaţi 
la studii în România de cel puţin 6 luni, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află 
adresa unde locuiesc în baza dosarului de examinare. Forma permisului de conducere şi 
datele/informaţiile cuprinse pe acesta se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care 
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

4. La articolul 78 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art. 78
(1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instructorului auto 
atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului 
de conducere, precum şi examinatorului autorizat în timpul desfăşurării probelor practice ale 
examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori 
subcategoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de 
alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după 
producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau 
recoltarea probelor biologice.”

Art. II - Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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