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Ref. la: punctele de vedere ale Guvernului aprobate în şedinţa Guvernului din data de 
3 august 2022

STIMATE DOMNULE SECRETAR GENERAL,

Vă transmitem, alăturat, în original, punctele de vedere ale Guvernului referitoare la:

I. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp.326/2022);

/ }Za22- 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
’ Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp.279/2022);

/ Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
I (Bp.262/2022);

4. Amendamentele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului asupra propunerii legislative pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a 

/ h^^dTc/i^^^^^rnuiui nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor 
^ cafegor» de personal din sistemul ;usfff/e/ (Bp.256/2022);
/ Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 269 din Legea
” I educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Bp. 316/2022); 

f 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.651 din Codul de
L-jTI I Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010 (Bp.268/2022);

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educaţiei 
a^rj^ 'y^^Naţiona/e, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18, din 10 ianuarie 2011, cu 
^ I modificările şi completările ulterioare {Bp.367/2022);

8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru 
. ala scordarea burselor de merit olimpic /nfernaf/ona/ elevilor premiaţi ia olimpiadele şcolare

internaţionale (Bp.236/2022):
9. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind 

Codul vamal al României (Bp. 311/2022);
, , 10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin(l) din Ordonanţa de urgenţă

1^1} ^ l^^nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp. 324/2022);
II. Propunerea legislativă privind modificarea şl completarea Ordonanţei de Urgenţă

. ^nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice*) - republicată
2a^(Bp.361/2022);

lotL



12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal
(Bp.381/2022);

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 155 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal (Bp.341 /2022);

^ L 14. Propunerea legislativă privind modificarea si completarea Legii 122/2006 privind
l^^Qziiul în România (Bp.162/2022)

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
j, nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
I (Bp.339/2022);
I 16. Propunerea legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995
m2^pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat {Bp.2S3f2022).

Cu deosebită consideraţie,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



(ăk ILLAZZ..1L,

PRIM MINISTRU

Domnule preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.l95 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice'^) - republicată, iniţiată de domnul deputat USR 

Cristian-Paul Ichim împreună cu un grup de parlamentari USR PLUS,
PNL (Bp.361/2022, L 472/2022).

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementarea modificarea şi 
completarea art. 23 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, propunându-se în principal, potrivit Expunerii de 

motive:
- „eliminarea timpilor foarte mari de aşteptare de la promovarea 

examenului teoretic până la participarea la examenul practic de obţinere 

a permisului de conducere;
- creşterea responsabilităţii instructorilor auto în actul de pregătire 

a viitorilor participanţi la trafic;
- oferirea posibilităţii pentru candidaţii la obţinerea permisului de 

conducere de a participa la examenele teoretice şi practice oriunde în 

tară’\
f



II. Observaţii
9

1. în ceea ce priveşte modificarea propusă pentru art. 23 alin. (3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 [art. I pct. 1 din 

iniţiativa legislativă], precizăm că faptul că soluţia normativă propusă ar 

conduce la angajarea culpei instructorului auto şi a candidatului pentru 

încălcarea de către acesta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru 

pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de 

circulaţie, atât în ceea ce priveşte situaţiile ivite pe parcursul activităţii de 

examinare, cât şi cele apărute în decursul activităţii de pregătire practică.
Verificarea aptitudinilor şi a modului de comportare în anumite 

situaţii reale de trafic, inclusiv prin solicitarea efectuării anumitor 

manevre, în funcţie de categoria autovehiculului, este apanajul 

examinatorului, motiv pentru care considerăm necesar şi echitabil ca atât 

instructorul, cât şi examinatorul să răspundă potrivit legii, în funcţie de 

activitatea desfăşurată la un moment anume, respectiv pregătire practică 

sau examinare.

2. Referitor la propunerea de modificare a art. 23 alin. (4), respectiv 

cea de completare cu alin. (4'), prin care se doreşte separarea desfăşurării 

probei teoretice de cea practică, precizăm că, pentru a veni în sprijinul 

cursanţilor şi pentru a asigura creşterea gradului de pregătire teoretică şi 
practică, prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii 

nr. 1123/2021^ a fost modificată şi Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului 

transporturilor nr. 733/2013^, cursanţii fiind obligaţi să susţină atât un 

examen teoretic, cât şi unul practic, la finalizarea cursurilor în cadrul 

şcolilor de conducători auto, măsură care urmăreşte acelaşi efect ca şi 
desfăşurarea pe module a examenului pentru obţinerea permisului de 

conducere propusă în proiectul de act normativ supus analizei.

privind modificarea şi completarea anexelor nr. /, 2 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 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 in vederea obiinerii permisului de conducere, 
a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a 
persoanelor in vederea obţinerii permisului de conducere:
2

privind modificarea şi completarea anexelor nr. l, 2 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 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 in vederea obţinerii permisului de conducere, 
a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a 
persoanelor in vederea obţinerii permisului de conducere
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Mai mult, textele propuse de către iniţiatori conduc la concluzia că, 
în vederea obţinerii permisului de conducere, candidaţii pot solicita 

participarea la examen pentru proba practică numai în baza dovezii 

pregătirii practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate, fără a mai fi 
necesară dovada pregătirii teoretice, aspect în antiteză cu scopul urmărit de 

prezenta propunere legislativă, respectiv acela de îmbunătăţire a calităţii 

sistemului de obţinere a permiselor de conducere.
Ca atare, apreciem că norma juridică în vigoare prevăzută la art. 23 

alin. (4) este cuprinzătoare, suficientă şi eficace, întrucât, la data susţinerii 

probelor, candidaţii trebuie să facă atât dovada pregătirii teoretice, cât şi a 

celei practice prin cursuri organizate în şcoli de conducători auto.

3. In ceea ce priveşte art. I pct. 3 din iniţiativa legislativă referitor la 

completarea art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
cu un nou alineat, alin. 9^, care prevede ca instructorul din cadrul şcolii de 

conducători auto să participe la desfăşurarea examenului în/pe acelaşi 

autovehicul cu candidatul, precizăm că se afectează timpul alocat de un 

instructor pentru efectuarea pregătirii practice cu alţi candidaţi, în prezent, 
în timpul probei practice fiind necesară numai punerea la dispoziţie a unui 

autovehicul din cadrul şcolii de conducători auto, nu şi prezenţa 

instructorului cu care un candidat a efectuat pregătirea practică.
Considerăm faptul că prezenţa poliţistului examinator nu poate fi 

invocată ca un element de stres care să ducă la efectuarea unor manevre 

greşite de conducere a autovehiculului sau la încălcarea prevederilor legale 

privind circulaţia pe drumurile publice, având în vedere că un număr 

considerabil de candidaţi promovează totuşi examenul după prima sau a 

doua programare.
Totodată, prin raportare la instrumentul de prezentare şi motivare, 

precizăm faptul că, în conformitate cu legislaţia actuală, prezenţa 

martorului are ca scop exclusiv asistarea la efectuarea probei practice a 

examinării de către un alt candidat. Or, prin forma propusă pentru art. 23 

alin. (9^) se doreşte conferirea unor competenţe suplimentare pentru 

instructorul auto, respectiv de certificare a activităţii examinatorului.
A

In considerarea celor menţionate, având în vedere faptul că 

examinatorii îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Regim Permise 

de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, iar instructorii auto în cadrul şcolilor de conducători 

auto, nu este posibilă instituirea unor atribuţii de control în sarcina 

instructorilor în raport cu examinatorii.



Mai mult, scopul prezenţei examinatorului în partea dreaptă a 

candidatului este reprezentat de posibilitatea aprecierii deprinderilor şi 
aptitudinilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul pe 

drumurile publice.
în acest sens, considerăm că situarea examinatorului pe locurile din 

spate ale autovehiculului, pe timpul desfăşurării probei practice, 
impietează verificarea în condiţii optime a abilităţilor şi modului de 

comportare ale candidatului.

4. Cu privire la propunerile de modificare ale art. 24 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 (art. 1 pct. 4 din iniţiativa 

legislativă) precizăm că implementarea acestora ar crea un fenomen de 

migrare a candidaţilor către judeţele cu valori de trafic scăzute, deşi 

ulterior vor conduce preponderent în judeţele unde au domiciliul sau 

reşedinţa, afectând, totodată, şi capacitatea de examinare a serviciilor 

publice, precum şi posibilitatea de previzionare a numărului de solicitări 

pentru asigurarea unor servicii de calitate, atât de către serviciile publice 

teritoriale, cât şi de către şcolile de conducători auto din judeţele vizate.
în opinia noastră, având în vedere şi diferenţele privind infrastructura 

rutieră existentă la nivelul fiecărui judeţ, adoptarea unei astfel de măsuri, 
poate afecta negativ gradul de siguranţă rutieră.

în consecinţă, prin prisma valorilor sociale ocrotite de materia 

circulaţiei pe drumurile publice, respectiv acelea de asigurare a 

desfăşurării în siguranţă a circulaţiei, precum şi de ocrotire a vieţii, 
integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic, 
considerăm că demersul legislativ în discuţie nu concură la atingerea 

scopurilor urmărite.

5. Raportat la art. II din iniţiativa legislativă, semnalăm că Hotărârea 

Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare^ la care 

textul face referire, a fost abrogată de Hotărârea Guvernului 

nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006, 
fiind astfel necesară formularea normei.

- abrogat de art. 4 din HOT. 1391/2006 la data de 26 octombrie 2006



De asemenea, menţionăm că în tot cuprinsul iniţiativei legislative, 
referirea trebuie să se facă la ,,Ministerul Afacerilor Interne'\ iar nu la 

..Ministerul Administraţiei şi Internelor”.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

A
lUCĂ

RU

Preşedintele Senatului
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