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SENAT

LEGE

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 12 
decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice*) - republicată

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articolul I
Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice*) - republicată în Monitorul Oficial al României nr. 670 din 03 
august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează şi 
modifică după cum urmează:

1. Articolul 23 aliniatul (3) şi aliniatul (4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:
(3) Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare în vederea 

obţinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat împreună cu persoana 

pe care o supraveghează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor 

de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a 

producerii unui accident de circulaţie.

(4) Persoanele care solicită participarea la examen pentru proba teoretică în 

vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii 
ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apte 

din punct de vedere medical şi să facă dovada pregătirii teoretice prin cursuri 
organizate de unităţi autorizate, potrivit legii.



2. Articolul 23, după aliniatul (4) se introduce un nou aliniat, aliniatul (4^) cu 

următorul cuprins:
(4^) Persoanele care solicită participarea la examen pentru proba practică în 

vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii 
ale acestuia trebuie să facă dovada pregătirii practice prin cursuri organizate de 

unităţi autorizate, potrivit legii.

3. Articolul 23, după aliniatul (9) se introduc două noi aliniate, aliniatul (9^) şi 
aliniatul (9^) cu următorul cuprins:
(9®) Cursurile de pregătire practică în vederea obţinerii permisului de conducere, 
corespunzător categoriei de permis solicitat, pot începe şi după ce candidatul a 

fost declarat „ADMIS" de către autoritatea competentă la proba teoretică de 

verificare a cunoştinţelor.
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(9®) La susţinerea probei practice de verificare a aptitudinilor şi 
comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitată de către 

candidat, acesta va conduce însoţit, în/pe acelaşi autovehicul, de un instructor din 

cadrul scolii de conducători auto. Rolul instructorului din cadrul scolii de
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conducători auto care participă la proba practică de verificare a aptitudinilor şi 
comportamentului în cadrul comisie de examinare va fi stabilit prin ordin al 
Ministrului Administraţiei si Internelor.
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4. Articolul 24 aliniatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Pentru susţinerea examenului în vederea obţinerii permisului de conducere şi 
eliberarea acestuia candidaţii se pot prezenta la orice autoritatea competentă de 

pe teritoriul României cu respectarea prevederilor art. 23^ alin. (1) - (4).

5. Articolul 24 aliniatul (1^) se abrogă.

Art. II

1. în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, a prezentei legi, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul 
va emite hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 
85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care se va publica 

în Monitorul Oficial al României, Partea I.



2. în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, a prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor va emite un ordin de 

modificare şi completare a Ordinului nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind 

procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 843 din 16 decembrie 2010, care se va publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.

3. în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, a prezentei legi. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va emite un ordin de 

modificare şi completare a Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 
733 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de 

conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor 

de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a 

persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de 

şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi 
practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013, care se va publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

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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