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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

 
București, 04.04.2022 

Nr. 4c-3/529/2020 
  

 
 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 
ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE PAVEL POPESCU 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLINA VICOL –CIORBĂ 

 
COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE DRULĂ CĂTĂLIN 
 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra  proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu care Comisia pentru industrii și servicii, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în 
fond, transmis cu adresa PLx.641/2020. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
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RAPORT    PRELIMINAR    
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi ale art.117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia pentru transporturi 
şi infrastructură au fost sesizate în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. PLx 
641/2020  din 20 octombrie 2020. 
 Consiliul Legislativ, prin adresa nr.992/25.09.2020, a avizat favorabil actul 
normativ cu observații și propuneri.  
 Consiliul Economic şi Social, prin adresa nr. 9434/1.10.2020, a avizat 
favorabil proiectul de act normativ. 
Guvernul, prin adresa nr. 1803/NS/2021, susține adoptarea proiectul de lege. 
 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, în ședința din data de 14.10.2020 
a respins proiectul de lege.  
 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
prin avizul nr. 4c-6/592/2020, a avizat favorabil proiectul de lege în şedinţa online 
din data de 27.10.2020. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii 
unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind 
calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule 
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rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 
2006/126/CE privind permisele de conducere. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în 
ședința din 29.03.2022. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, membri ai 
comisiei, conform listei de prezență. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendamente admise 
prevăzute în anexa nr. 1 și amendamente respinse prevăzute în anexa nr. 2, anexe 
care fac parte integrantă din prezentul raport preliminar. 
 La lucrările ședinței au fost prezenți în calitate de invitați domnul Drăgan 
Dumitru, subsecretar de stat, Iancu Victor, consilier și domnul Sârbu Marin Irinel, 
consilier juridic, D.R.P.C.I.V din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, 
și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef birou, Cristina Neicu 



4 
 

Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 195/2002 Forma inițiatorului 
(text respins de Senat) 

Amendamente admise/autor Motivare 

1.   LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

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

publice 

Nemodificat  

2.   Art. I. - 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 şi se completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3.  Art. 6 - În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au 
următorul înţeles: 
34.deţinător mandatat - persoana fizică sau 
juridică care foloseşte un vehicul în baza unui 
contract de leasing sau contract de 
închiriere; 

1. La articolul 6, punctul 34 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„34. deţinător mandatat - persoană fizică sau 
juridică care foloseşte un vehicul în baza unui 
contract de leasing;” 

1.  Nemodificat  

4.   2. După alineatul (1) al articolului 9 se 
introduce un nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins:  
„(11) Omologarea este opţională în cazul 
vehiculelor prevăzute la art. 13 alin. (2) care 
îndeplinesc condiţiile prevăzutei la. art. 2 alin. (2) 
lit. d) şi alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 
2018/858 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea 
şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi 
remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice separate 

2. La articolul 9, după alineatul (11) 
se introduce un nou alineat, alin. (12), 
cu următorul cuprins: 
(12) - Nemodificat 
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destinate vehiculelor respective, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 
595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE, 
precum şi în cazul celor care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. e) din 
Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 15 
ianuarie 2013 privind omologarea şi 
supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două 
sau trei roţi şi pentru cvadricicluri.” 

5.   
 
Art. 13 - (1) Autovehiculele şi remorcile se 
înmatriculează permanent sau temporar la 
autoritatea competentă în a cărei rază 
teritorială proprietarii îşi au domiciliul, 
reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin 
reglementările în vigoare. 
 
 
 
 
(11) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) 
mopedele, troleibuzele, remorcile destinate a 
fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere 
şi vehiculele lente. 
 
(2) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele 
agricole sau forestiere din dotarea 
Ministerului Apărării Naţionale, a 
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi 
cele ale Serviciului Român de Informaţii se 
înregistrează la aceste instituţii. 
Autovehiculele şi remorcile pot, după caz, 
să fie înmatriculate în condiţiile prevăzute 
la alin. (1). 

3. Articolul 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 13. - (1) Autovehiculele, cu excepţia 
mopedelor şi a troleibuzelor, precum şi 
remorcile destinate a fi tractate de acestea, se 
înmatriculează permanent sau temporar la 
autoritatea competentă în a cărei rază teritorială 
proprietarii sau deţinătorii mandataţi îşi au 
domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile 
stabilite prin reglementările în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele 
agricole sau forestiere din dotarea Ministerului 
Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor 
Interne, a Serviciului de Protecţie şi Pază, 
precum şi cele ale Serviciului Român de 
Informaţii se înregistrează la aceste instituţii. 
 
 
 

3. Articolul 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 13. - (1) Autovehiculele, cu 
excepţia mopedelor şi a troleibuzelor, 
precum şi remorcile destinate a fi 
tractate de acestea, se înmatriculează 
permanent sau temporar la autoritatea 
competentă în a cărei rază teritorială 
proprietarii sau deţinătorii mandataţi îşi 
au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în 
condiţiile stabilite prin reglementările 
în vigoare. 
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 
(1) mopedele, troleibuzele, remorcile 
destinate a fi tractate de tractoarele 
agricole sau forestiere şi vehiculele 
lente. 
(3) Autovehiculele, remorcile şi 
tractoarele agricole sau forestiere din 
dotarea Ministerului Apărării 
Naţionale, a Ministerului Afacerilor 
Interne, a Serviciului de Protecţie şi 
Pază, precum şi cele ale Serviciului 
Român de Informaţii se înregistrează la 
aceste instituţii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Tehnică 
legislativă. 
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(3) Până la înmatriculare, vehiculele 
prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere 
provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale 
eliberate de autoritatea competentă. 
(4) La cerere, persoanelor juridice care 
fabrică, asamblează, carosează ori testează 
autovehicule, remorci sau tractoare 
agricole ori forestiere li se pot elibera 
pentru acestea autorizaţii şi numere pentru 
probă.  
(5) Evidenţa vehiculelor înmatriculate se 
ţine la autoritatea competentă pe raza 
căreia proprietarul îşi are domiciliul, 
reşedinţa sau sediul. 

(3) Autovehiculele şi remorcile destinate a fi 
tractate de acestea, menţionate la alin. (2) pot, 
după caz, să fie înmatriculate. 
 
(4) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute 
la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe 
baza unei autorizaţii speciale eliberate de 
autoritatea competentă. 
 
 
(5) La cerere, instituţiilor din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională, 
precum şi persoanelor juridice abilitate să 
fabrice, asambleze, caroseze ori să efectueze 
activităţi de testare a vehiculelor, sistemelor, 
componentelor, unităţilor tehnice separate, 
pieselor sau echipamentelor destinate 
acestora, li se pot elibera, pentru aceste 
vehicule, autorizaţii şi numere pentru probe. 
 
 
(6) Pot beneficia de autorizaţii şi numere 
pentru probe, vehiculele care se supun 
înmatriculării şi se comercializează, în vederea 
efectuării probelor solicitate de clienţi, la 
cererea persoanelor juridice care au ca obiect 
de activitate comercializarea vehiculelor 
rutiere. 
 
(7) Autorizaţia de circulaţie pentru probe este 
valabilă doar pe teritoriul României, pentru 
cazurile prevăzute la alin. (5), şi doar pe 
teritoriul judeţului sau al municipiului 
Bucureşti, în raza căruia societatea îşi are 
sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (6). 
 

(4) Autovehiculele şi remorcile 
destinate a fi tractate de acestea, 
menţionate la alin. (2) pot, după caz, să 
fie înmatriculate. 
(5) Până la înmatriculare, vehiculele 
prevăzute la alin. (1) pot circula cu 
numere provizorii, pe baza unei 
autorizaţii speciale eliberate de 
autoritatea competentă. 
 
(6) La cerere, instituţiilor din sistemul 
de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, precum şi persoanelor 
juridice abilitate să fabrice, asambleze, 
caroseze ori să efectueze activităţi de 
testare a vehiculelor, sistemelor, 
componentelor, unităţilor tehnice 
separate, pieselor sau echipamentelor 
destinate acestora, li se pot elibera, 
pentru aceste vehicule, autorizaţii şi 
numere pentru probe. 
(7) Pot beneficia de autorizaţii şi 
numere pentru probe, vehiculele care se 
supun înmatriculării şi se 
comercializează, în vederea efectuării 
probelor solicitate de clienţi, la cererea 
persoanelor juridice care au ca obiect de 
activitate comercializarea vehiculelor 
rutiere. 
(8) Autorizaţia de circulaţie pentru 
probe este valabilă doar pe teritoriul 
României, pentru cazurile prevăzute la 
alin. (5), şi doar pe teritoriul judeţului 
sau al municipiului Bucureşti, în raza 
căruia societatea îşi are sediul, pentru 
cazul prevăzut la alin. (6). 
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(8) Evidenţa vehiculelor înmatriculate se ţine 
la autoritatea competentă pe raza căreia 
proprietarul sau deţinătorul mandatat îşi are 
domiciliul, reşedinţa sau sediul.” 

(9) Evidenţa vehiculelor înmatriculate 
se ţine la autoritatea competentă pe raza 
căreia proprietarul sau deţinătorul 
mandatat îşi are domiciliul, reşedinţa 
sau sediul.” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

6.   
 
 
Art. 14 - (1) Tramvaiele, troleibuzele, 
mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, 
altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (2), 
inclusiv remorcile destinate a fi tractate de 
acestea, vehiculele lente, precum şi vehiculele 
cu tracţiune animală se înregistrează la nivelul 
primarilor comunelor, ai oraşelor, ai 
municipiilor şi ai sectoarelor municipiului 
Bucureşti, care, prin compartimentele de 
specialitate, ţin şi evidenţa acestora. 

 4. La articolul 14, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 14 - (1) Tramvaiele, troleibuzele, 
mopedele, tractoarele agricole sau 
forestiere, altele decât cele prevăzute la 
art. 13 alin. (3), inclusiv remorcile 
destinate a fi tractate de acestea, 
vehiculele lente, precum şi vehiculele 
cu tracţiune animală se înregistrează la 
nivelul primarilor comunelor, ai 
oraşelor, ai municipiilor şi ai 
sectoarelor municipiului Bucureşti, 
care, prin compartimentele de 
specialitate, ţin şi evidenţa acestora.” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
 
 
Tehnică 
legislativă. 

7.   
 
 
Art. 15 - (3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 
13 alin. (2) şi art. 14 alin. (1), autoritatea care 
le înregistrează eliberează proprietarilor 
acestora certificate şi plăcuţe cu numere de 
înregistrare, conform categoriei sau 
subcategoriei din care fac parte vehiculele 
respective. 

 5. La articolul 15, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 
13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1), autoritatea 
care le înregistrează eliberează 
proprietarilor acestora certificate şi 
plăcuţe cu numere de înregistrare, 
conform categoriei sau subcategoriei 
din care fac parte vehiculele 
respective.” 
Autor: Comisia pentru industrii și 

 
 
 
Tehnică 
legislativă. 
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servicii 
8.   

 
Art. 17 - (1) Radierea din evidenţă a 
vehiculelor se face de către autoritatea care a 
efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar 
în cazul scoaterii definitive din circulaţie a 
acestora, la cererea proprietarului, în 
următoarele cazuri: 
a) proprietarul doreşte retragerea definitivă 
din circulaţie a vehiculului şi face dovada 
depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, 
deţinut în condiţiile legii; 
b) proprietarul face dovada dezmembrării, 
casării sau predării vehiculului la unităţi 
specializate în vederea dezmembrării; 
 
 
c) la scoaterea definitivă din România a 
vehiculului respectiv; 
 
d) în cazul furtului vehiculului. 
(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor 
înregistrate, la trecerea acestora în 
proprietatea altei persoane, se face de către 
autoritatea care a efectuat înregistrarea, la 
cererea proprietarului, în condiţiile legii. 
 
(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile 
publice a vehiculelor radiate din evidenţă. 
 
(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin 
dispoziţie a autorităţii administraţiei publice 
locale, fără stăpân sau abandonate se radiază 
din oficiu în termen de 30 de zile de la 
primirea dispoziţiei respective. 

 
 

6. Articolul 17 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 17 - (l) Radierea din evidenţă a 
vehiculelor se face de către autoritatea 
care a efectuat înmatricularea sau 
înregistrarea, la cererea proprietarului, 
numai în următoarele cazuri: 
 
a) proprietarul doreşte retragerea din 
circulaţie a vehiculului şi face dovada 
depozitării acestuia într-un spaţiu 
adecvat, deţinut în condiţiile legii; 
b) proprietarul face dovada 
dezmembrării, casării sau predării 
vehiculului la unităţi specializate în 
vederea dezmembrării, situaţie în care 
radierea este definitivă; 
c) la scoaterea din România a unui 
vehicul, în vederea înmatriculării în 
alt stat; 
d) în cazul furtului vehiculului. 
(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor 
înregistrate, la trecerea acestora în 
proprietatea altei persoane, se face de 
către autoritatea care a efectuat 
înregistrarea, la cererea proprietarului, 
în condiţiile legii. 
(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile 
publice a vehiculelor radiate din 
evidență. 
(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, 
prin dispoziţie a autorităţii 
administraţiei publice locale, fără 
stăpân sau abandonate se radiază din 
oficiu în termen de 30 de zile de la 

Modificarea are în 
vedere asigurarea 
unei reglementări 
univoce precum şi 
adaptarea cadrului 
legislativ la 
situaţiile practice 
actuale, prin: 
- menţinerea 
caracterului 
definitiv doar 
pentru anumite 
situaţii în care 
vehiculul nu mai 
poate fi reintrodus 
în traficul rutier, 
ca urmare a 
faptului că acesta 
nu mai există; 
- corelarea 
prevederilor OUG 
nr. 195/2002 cu 
cele ale Legii nr. 
212/2015 privind 
modalitatea de 
gestionare a 
vehiculelor şi a 
vehiculelor scoase 
din uz; 
o reglementarea 
împrejurării că 
pentru majoritatea 
vehiculelor 
supuse radierii, în 
practică, se 
solicită 
reînmatricularea 
atunci când 
încetează situaţiile 
care au impus 
radierea 
(vehiculul furat a 
fost recuperat, 
vehiculul radiat în 
condiţiile art. 17 
alin. (1) lit. a) a 
fost 
restaurat/reparat şi 
poate fi repus în 
circulaţie, 
vehiculul exportat 
este reintrodus pe 
teritoriul naţional 
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(5) Radierea din evidenţă a unui vehicul se 
face, din oficiu, de către autoritatea care a 
efectuat înmatricularea, şi în următoarele 
situaţii: 
a) în cazul notificării primite de la autorităţi 
competente sau operatori economici autorizaţi 
să emită certificatul de distrugere, care atestă 
faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz; 
 
 
b) în cazul notificării primite de la autorităţi 
competente, care atestă faptul că vehiculul a 
fost înmatriculat permanent în alt stat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) În termen de 30 de zile de la data radierii 
vehiculului în condiţiile prevăzute la alin. (5), 
autoritatea competentă îl informează pe 
titularul certificatului de înmatriculare cu 
privire la efectuarea acestei operaţiuni. 
 

primirea dispoziţiei respective. 
(5) Radierea din evidenţă a unui vehicul 
se face, din oficiu, de către autoritatea 
care a efectuat înmatricularea, şi în 
următoarele situaţii: 
a) în cazul notificării primite de la 
autorităţi competente sau operatori 
economici autorizaţi să emită 
certificatul de distrugere, care atestă 
faptul că vehiculul a fost definitiv scos 
din uz; 
b) în cazul notificării primite de la 
autorităţi competente, care atestă faptul 
că vehiculul a fost înmatriculat 
permanent în alt stat. 
c) la notificarea Ministerului 
Afacerilor Externe, în cazul 
autovehiculelor şi remorcilor 
aparţinând misiunilor diplomatice, 
oficiilor consulare şi membrilor 
acestora, precum şi altor organizaţii 
şi persoane străine cu statut 
diplomatic sau consular; 
d) în baza unei hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive. 
(6) În termen de 30 de zile de la data 
radierii vehiculului în condiţiile 
prevăzute la alin. (5), autoritatea 
competentă îl informează pe titularul 
certificatului de înmatriculare cu privire 
la efectuarea acestei operaţiuni. 
Autor: Sándor Bende - UDMR 

ca urmare a 
restabilirii 
domiciliului 
proprietarului în 
România, sau a 
dobândirii 
acestuia de către o 
altă persoană cu 
domiciliul în 
România); 
- introducerea, la 
solicitarea MAE, 
a unui nou caz de 
radiere pentru 
vehiculele ce 
beneficiază de o 
înmatriculare 
oficială, în 
situaţiile în care 
titularul 
înmatriculării 
pierde statutul 
diplomatic; 
-reglementarea 
legală a 
posibilităţii 
instantelor de a 
dispune radierea 
unui vehicul. 

9.  Art. 20 - (4) Vârsta minimă pentru obţinerea 
permisului de conducere este de: 

4. După alineatul (4) al articolului 20 se 
introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu 
următorul cuprins: 
„(5) Prin excepţie de la vârsta minimă prevăzută 

7. La articolul 20, după alineatul (4) 
se introduc două noi alineate, alin. (5) 
şi (6), cu următorul cuprins: 
(5) Nemodificat 
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la alin. (4) lit. d), permisul de conducere pentru 
categoriile de vehicule C şi CE se eliberează de la 
vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului 
naţional pentru atestarea valabilităţii categoriei 
numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul 
României în prezenţa instructorului auto atestat 
sau a examinatorului din cadrul autorităţii 
competente în timpul desfăşurării cursului 
practic, respectiv a probelor practice pentru 
obţinerea certificatului de calificare profesională 
iniţială, denumit în continuare CPI, astfel cum 
acesta este reglementat prin art. 1 alin. (3) din 
Normele privind pregătirea şi atestarea 
profesională a anumitor categorii de conducători 
auto, aprobate prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea 
normelor privind pregătirea şi atestarea 
profesională a personalului de specialitate din 
domeniul transporturilor rutiere, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau cu înscrierea 
codului european armonizat privind deţinerea 
unui CPI. 
(6) Prin excepţie de la vârsta minimă prevăzută la 
alin. (4) lit. e), permisul de conducere pentru 
categoriile de vehicule D şi DE se eliberează de 
la vârsta de 21 de ani cu înscrierea în acesta a 
codului naţional pentru atestarea valabilității 
categoriei numai în cazul conducerii vehiculului 
pe teritoriul României în prezența instructorului 
auto atestat sau a examinatorului din cadrul 
unității competente în timpul desfășurării cursului 
practic, respectiv a probelor practice pentru 
obţinerea CPI sau cu înscrierea codului european 
armonizat privind deţinerea unui CPI.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Nemodificat 

10.    8. La Capitolul III: Conducătorii de 
vehicule, Secțiunea 1: Dispoziții 
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generale, după articolul 221, se 
introduce un nou articol, art. 222, cu 
următorul cuprins: 
„Art. 222 – Titularul permisului de 
conducere are dreptul să obțină 
istoricul sancțiunilor la regimul 
circulației pe drumurile publice în 
una din următoarele modalități: 
a) de pe site-ul Inspectoratului 
General al Poliției Române; 
b) de la orice unitate de poliție 
rutieră; 
c) de la polițistul rutier aflat în 
exercitarea atribuțiilor.” 
Autori: Sándor Bende, Benedek 
Zacharie - UDMR, Toma Ilie - PSD 

11.  Art. 24 - La eliberarea permisului de 
conducere, serviciile publice comunitare 
regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor înscriu în Registrul naţional de 
evidenţă a permiselor de conducere şi a 
vehiculelor înmatriculate, prevăzut la art. 11 
alin. (4), următoarele date în format 
electronic: 

5. La articolul 24 alineatul (7), după litera d) 
se introduce o nouă literă, lit.e), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
,,e) codurile naţionale valabile doar pentru 
conducere pe teritoriul României.” 

9. Nemodificat  

12.  Art. 102 - (1) Constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a 
IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite 
de persoane fizice:  
20. conducerea unui autovehicul şi tractor 
agricol sau forestier care circulă în baza 
autorizaţiei pentru probe în afara judeţului sau 
a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are 
sediul titularul autorizaţiei; 

6. La articolul 102 alineatul (1), punctul 20 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
„20. conducerea, punerea în circulaţie sau 
tractarea unui vehicul supus înmatriculării, în 
baza autorizaţiei pentru probe eliberată în 
condiţiile art. 13 alin. (6), în afara judeţului sau 
a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are 
sediul titularul autorizaţiei;” 

10. Nemodificat  
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13.  Anexa nr. 1: Categorii de vehicule pentru 
care se eliberează permisul de conducere 
Categoriile de vehicule pentru care se 
eliberează permisul de conducere, prevăzute 
la art. 20 alin. (2), se definesc astfel: 
e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă 
proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru 
vehiculele destinate transportului de mărfuri), 
neincluzând masa bateriilor în cazul 
vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu 
motor cu ardere internă a cărui putere netă 
maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor 
electric a cărui putere nominală continuă 
maximă nu depăşeşte 15 kW; 

7. La anexa nr. 1, litera e) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
„e) categoria Bl: cvadricicluri a căror masă în 
ordine de mers nu depăşeşte 450 kg (600 kg 
pentru vehiculele destinate transportului de 
mărfuri), şi care sunt echipate cu motor cu ardere 
internă a cărui putere netă continuă maximă nu 
depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui 
putere nominală nu depăşeşte 15 kW;” 

11. Nemodificat  

14.   8. Menţiunea privind transpunerea normelor 
Uniunii Europene se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în 
legislaţia naţională următoarele prevederi: 
1. art. 4 alin. (1) teza finală, alin. (4) paragrafele 
1 şi 2, alin.(7), art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) 
lit. e) şi alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi 
şi alin. (5) teza întâi 
şi art. 12 din Directiva 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, seria L, nr. 403 din 30 
decembrie 2006, astfel cu a fost modificată și 
completată prin Directiva 2009/113/CE și a 
Comisiai din 25 august 2009 Directiva 
2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011, 
Directiva 2012/36/UE a Comisiei, Directiva 
2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, 
Directiva 2013/47/UE a Comisiei, Directiva 
2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014, 

Se elimină. 
Autori: Comisia juridică, de disciplină 
și imunități și Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională, 
Comisia pentru industrii și servicii  

Tehnică 
legislativă. 
Textul se 
regăsește 
preluat la 
mențiunea 
de după 
articolul II. 
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Directiva (UE) 2015/653 a Comisiei din 24 
aprilie 2015, Directiva (UE) 2016/1106 a 
Comisiei din 7 iulie 2016, Directiva (UE) 
2018/645 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 aprilie 2018; 
2. ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi şi teza 
finală şi pct. (iii) şi alin. (2) lit a) teza întâi şi lit. 
b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 
decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a 
centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a 
copiilor în scaune în vehicule, publicată în 
Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 
1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 
27 februarie 2014; 
3. precum şi ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3a 
alin. (3) şi art. 9 din Directiva 1999/37/CE a 
Consiliului din 29 aprilie 1999 privind 
documentele de înmatriculare pentru vehicule, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin Directiva 
2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, 
prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 
noiembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a 
Consiliului din 13 mai 2013, şi prin Directiva 
2014/46/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 3 aprilie 2014.” 

15.    Art. II. - În termen de 90 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Inspectoratului 
General al Poliției Române creează pe 
site-ul propriu o pagină specială privind 
istoricul sancțiunilor la regimul 
circulației pe drumurile publice. 
Autori: Sándor Bende, Benedek 
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Zacharie - UDMR, Toma Ilie - PSD 
16.    Art. III - În termen de 60 zile de la 

publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Hotărârea nr. 
1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, se modifică în 
conformitate cu modificările și 
completările aduse prin prezenta lege. 
Autori: Sándor Bende, Benedek 
Zacharie - UDMR, Toma Ilie - PSD 

 

17.   Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare 
la 30 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

18.   
 
 
 
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în 
legislaţia naţională prevederile art. 4 alin. (1) 
teza finală şi alin. (4) paragrafele 1 şi 2, art. 6 
alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) 
lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi şi alin. (5) teza 
întâi şi art. 12 din Directiva 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, seria L, nr. 403 
din 30 decembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. 
a) pct. (i) teza întâi şi teza finală şi pct. (iii) şi 
alin. (2) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Directiva 
91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 
1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menţiunea privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Prezenta ordonanță de urgență 
transpune în legislaţia naţională 
următoarele prevederi: 
1. art. 4 alin. (1) teza finală, alin. (4) 
paragrafele 1 şi 2, alin.(7), art. 6 alin. 
(2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) 
lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi şi alin. 
(5) teza întâi şi art. 12 din Directiva 
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, seria L, nr. 
403 din 30 decembrie 2006, astfel cu a 
fost modificată și completată prin 
Directiva 2009/113/CE și a Comisiai 

Tehnică 
legislativă. 
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de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor 
în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul 
Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 
1991, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a 
Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare 
a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind 
utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă 
şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în 
vehicule, precum şi ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. 
(4), art. 3a alin. (3) şi art. 9 din Directiva 
1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 
privind documentele de înmatriculare pentru 
vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 
1999, astfel cum a fost modificată şi 
completată prin Directiva 2003/127/CE a 
Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr. 10 din 16 ianuarie 2004, prin Directiva 
2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 
2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 
2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului 
din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 
iunie 2013, şi prin Directiva 2014/46/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 3 
aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 
aprilie 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din 25 august 2009 Directiva 
2011/94/UE a Comisiei din 28 
noiembrie 2011, Directiva 2012/36/UE 
a Comisiei, Directiva 2013/22/UE a 
Consiliului din 13 mai 2013, Directiva 
2013/47/UE a Comisiei, Directiva 
2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 
2014, Directiva (UE) 2015/653 a 
Comisiei din 24 aprilie 2015, Directiva 
(UE) 2016/1106 a Comisiei din 7 iulie 
2016, Directiva (UE) 2018/645 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 18 aprilie 2018; 
2. ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza 
întâi şi teza finală şi pct. (iii) şi alin. (2) 
lit a) teza întâi şi lit. b) din Directiva 
91/671/CEE a Consiliului din 16 
decembrie 1991 privind utilizarea 
obligatorie a centurilor de siguranţă şi a 
sistemelor de fixare a copiilor în scaune 
în vehicule, publicată în Jurnalul 
Oficial, seria L, nr. 373 din 31 
decembrie 1991, astfel cum a fost 
modificată prin Directiva de punere în 
aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 
februarie 2014; 
3. precum şi ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. 
(4), art. 3a alin. (3) şi art. 9 din Directiva 
1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 
1999 privind documentele de 
înmatriculare pentru vehicule, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel 
cum a fost modificată şi completată prin 
Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 
23 decembrie 2003, prin Directiva 
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Prezenta lege transpune prevederile art. 2 pct. 
1 lit. b) din Directiva (UE) 2018/645 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 18 
aprilie 2018 de modificare a Directivei 
2003/59/CE privind calificarea inițială și 
formarea periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere destinate transportului 
de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 
2006/126/CE privind permisele de conducere, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 112 din 2 mai 2018. 

2006/103/CE a Consiliului din 20 
noiembrie 2006, prin Directiva 
2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 
2013, şi prin Directiva 2014/46/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 3 aprilie 2014; 
4. ale art. 2 pct. 1 lit. b) din Directiva 
(UE) 2018/645 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 aprilie 
2018 de modificare a Directivei 
2003/59/CE privind calificarea inițială 
și formarea periodică a conducătorilor 
auto ai anumitor vehicule rutiere 
destinate transportului de mărfuri sau de 
persoane, precum și a Directivei 
2006/126/CE privind permisele de 
conducere, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria L, nr. 112 din 
2 mai 2018. 
Autori: Comisia juridică, de disciplină 
și imunități, Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională, 
Comisia pentru industrii și servicii 
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Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
Crt. 

Forma inițiatorului 
(text respins de Senat) 

Amendamente 
respinse/autor 

Motivare Cameră 
decizională 

1. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională următoarele prevederi: 
1. art. 4 alin. (1) teza finală, alin. (4) paragrafele 1 şi 2, alin.(7), art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. 
(1) lit. e) şi alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi şi alin. (5) teza întâi 
şi art. 12 din Directiva 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, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cu a fost modificată și completată prin 
Directiva 2009/113/CE și a Comisiai din 25 august 2009 Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 
28 noiembrie 2011, Directiva 2012/36/UE a Comisiei, Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 
13 mai 2013, Directiva 2013/47/UE a Comisiei, Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 
2014, Directiva (UE) 2015/653 a Comisiei din 24 aprilie 2015, Directiva (UE) 2016/1106 a 
Comisiei din 7 iulie 2016, Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 18 aprilie 2018; 
2. ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi şi teza finală şi pct. (iii) şi alin. (2) lit a) teza întâi şi 
lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea 
obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, 
publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014; 
3. precum şi ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3a alin. (3) şi art. 9 din Directiva 1999/37/CE a 
Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum 
a fost modificată şi completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, 
prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a 
Consiliului din 13 mai 2013, şi prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 3 aprilie 2014.” 

Se abrogă. 
Autor: Comisia 
pentru transporturi 
și infrastructură  
 

Motivarea 
susținerii 
Tehnică 
legislativă. 
Textul se 
regăsește 
preluat la 
mențiunea de 
după articolul 
II. 

Camera 
Deputaților 

 


