
EXPUNERE DE MOTIVE 

Prezenta propunere legislativă propune modificarea art. 1062, aim . (1) din OUG nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Art 1062, aim . (1) - varianta actuală Art. 1062, aim . (1) - propunerea de 
modificare 

(1)Testul de verificare a cunoaşterii 

regulilor de circulaţie se susţine, potrivit art. 
106 sau 1061, 1a serviciul poliţiei rutiere ~ v • . • 
care are in evidenţa titularul permisului de . . . . . 
conducere sau 1a serviciul pollţlei rutiere pe 
raza căruia a fost constatată contraventia on ~ 
au fost constatate prin acelaşi proces-verbal . . 
contravenţiile. 

"(1). Testul de verificare a cunoaşterii 

regulilor de circulaţie se poate susţine la 
• • • • • • • oricare serviclu al poliţiel rutiere de pe 
. • ~ . . ,. . teritoriul Romanlel, in conforinitate cu 

1 „ 
prevederile art. 106 ş i art. 1061 . 

În conformitate cu reglementarea actuala, numeroşi conducători auto sunt nevoiţi să 

parcurgă distanţe lungi pentru susţinerea testului prevăzut de 1ege. Această situaţie generează 

costuri, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul economic. 

EXEMPLE CARE DOVEDESC NECESITATEA INTERVENTIEI 
LEGISLATIVE 

Conducătorul auto Ion Popescu şi-a obţinut permisul de conducere în Baia Mare. Între 
time, conducătorul auto şi-a stabilit reşedinţa în Bucureşti. Anat intr-o călătorie in judeţui 

Cluj, lui Ion Popescu i-a fost ridicat permisul auto. 
Ion Popescu nu poate susţine examenul în Bucureşti, oraşul în care locuieşte. În schimb, are 
de ales intre a merge înapoi în judeţui Cluj sau a merge in Baia Mare pentru examen. 

Conducătorul auto Maria Popescu are un permis de conducere eliberat de SRPCIV 
Constanţa şi locuieşte de mai bine de 10 ani in Craiova. Serviciul Mariei Popescu este unul in 
care ea călătoreşte în ţară, pentru a vinde îngrăşăminte şi pesticide fermierilor. Într-o 
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privind circulaţia pe drumu.rile publice 



ROMANIA 

deplasare de serviciu, Mariei Popescu i-a fost luat permisul de conducere în Piatra Neamţ. 

Maria Popescu trebuie acum să aleagă dacă merge in Constanţa sau în Piatra Neamţ pentru 
a-şi susţine examenul şi a redobândi perinisul de conducere, pentru că nu poate face a:cest 
lucru in Craiova, oraşul în care locuieşte. 

JUSTIFICAREA INTERVENTIEI LEGISLATIVE ~ 
Testul de verificare a cunoştinţelor regulilor de circulaţie este un test care se 

organizează de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
(DRPCIV) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in conformitate cu atribuţiile pe care 
DRPCIV le are: 

~ "organizează, indrumă şi controlează activitatea serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din subordinea 1nst1tuţ111or 

prefectului, pe linia examinării persoanelor pentru obţinerea permiselor de conducere, 
a editării, eliberării şi evidenţei permiselor de conducere şi a certificatelor de 
inmatriculare, a autorizaţiilor de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, 
precum şi a confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare; 

• răspunde de punerea in aplicare a reglementărilor legale in domeniul evidenţei 

permiselor de conducere şi certiflcatelor de inmatriculare, precum şi a1 desfăşurării 

examenelor pentru obţinerea permiselor de conducere; 
• elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

(...)' 
Testul de verificare a cunoştinţelor este un test standard 1a nivel naţional. Nu există 

întrebări special concepute pentru un anumit judeţ, întrucât regulile de circulaţie sunt unice pe 
întreg teritoriul naţional, conform OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
şi a normelor metodologice subsecvente pentru testarea cunoştinţelor regulilor de circulaţie.3
Prin urmare, dacă cineva susţine examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie în 
judeţul Iaşi trebuie să dovedească acelaşi set de cunoştinţe ca cineva care susţine examenul in 
judeţul Maramureş, fâră excepţie. 

În acest context, art. 1062 trebuie modificat, pentru ca examenul de susţinere a 
cunoaşterii regulilor de circulaţie să poată să fie susţinut oriunde pe teritoriul României. 
Scopul examenului este de a testa cunoştinţa regulilor de circulaţie, care sunt unice la nivel 
naţional şi se aplică fâră excepţie, în toată ţara. Dar, la modul cum este formulat art. 1062 la 
inotnentul actual, e1 instituie o condiţionalitate: leagă examenul de testare a cunoaşterii 

regulilor de circulaţie de prezenţa fizică a persoanei care îl susţine in oraşul în care şi-a 

'2 

2 Atribuţiile DRPCIV

3 ORDIN nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de 
conducere h.tt ~::`~'~.e~~~is~a~ier `~.~st.r~:~ `.~:~~,.1b.~ ~.c, 1)eta.1.i.~Doc~.~~e~~tF~ ,~. 24490 ~~ ...~_...~ .__.~_~_-_-------~~ ~.._.~._~---_--w_Y____tiW~_.W__~-------~--~~~...._W___._.._._.____._.~__._.------W~.______. 



obţinut petmisul de conducere/orasul în care a fost constatată contravenţia. Noi considerăm 

că această prezenţă fizjcă a persoanei în sala de testare din orasul în care şi-a obţinut permisul 
de conducere/a fost constatată contravenţia nu contrYbuie în niciun fe1 la testarea cunoştinţelor 

şi nu reflectă scopul pentru care se face testarea, care este demonstrarea cunoaşterii regulilor 
de circulaţie (unice la nivel naţional). 

Considerăm că once conducător auto care este pus în situaţia prevăzută la art. 1062
poate să îşi dovedească cunoştinţele oriunde in ţară, prin urmare am conceput propunerea 
legislativă. 

IMPACTUL BUGETAR 
Propunerea legislativă nu vizează acest subject. 

În numele iniţiatorilor, 

Dep. Alin Apostol. // t 
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Propunere legislativă pentru modificarea art. 1062 din OUG nr. 19512002 privind circulaţia pe 
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