
Expunere de motive

Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere stabileşte principii uniforme legate de 
permisul de conducere, de la reguli administrative până la cerinţe legate de pregătirea 
candidaţilor şi condiţii de reînnoire periodică în cazul posesorilor de permise. Prevederile iniţiale 
au fost amendate în mai multe rânduri în vederea eliminării unor disonanţe în criteriile şi 
procedurile aplicate de statele membre, diferenţe care ar afecta posibilitatea recunoaşterii 
reciproce a permiselor de conducere.

O evaluare' iniţiată de Comisia europeană relevă beneficiile directivei reformate ca urmare a 
stabilirii de criterii armonizate privind competenţele şi aptitudinile examinatorilor, indicatorii 
arătând îmbunătăţirea siguranţei în trafic. Astfel, recunoaşterea şi eliminarea lacunelor în 
procedurile de pregătire şi examinare a candidaţilor, dar şi ale examinatorilor înşişi au fost 
esenţiale pentru ca libera circulaţie a persoanelor şi mărfurilor pe teritoriul comunitar să nu 
genereze riscuri suplimentare la adresa siguranţei circulaţiei.

Anexa IV a directivei în vigoare în prezent (reformată) stabileşte şi normele minime pe care 
trebuie să le îndeplinească examinatorii, de la aptitudini şi experienţă prealabile până la formare 
continuă şi conduită generală.

Reglementarea nu se extinde asupra statutului examinatorilor, aspectele strict administrative 
legate de autorităţile competente şi de proceduri fiind lăsate la latitudinea statelor membre. însă 
dezvăluirile periodice din presa românească despre corupţia din sistem ridică semne de întrebare 
asupra statutului examinatorilor, aşa cum această profesie este practicată în multe state membre. 
Regula examinării candidaţilor de către cadre ale ministerului afacerilor interne este specifică 
statelor din fostul bloc comunist şi reprezintă o rămăşiţă a modului în care statul asigura 
controlul absolut în toate domeniile.

Obţinerea unui permis de conducere în România continuă să fie un demers greoi, iar cazurile de 
corupţie din ultimii ani au dezvăluit problemele unui sistem lipsit de echilibru şi control reciproc. 
Responsabilitatea eliberării permiselor de conducere este cu atât mai mare cu cât regulile 
naţionale privind mobilitatea persoanelor în cadrul Spaţiului Economic European sunt din ce în 
ce mai armonizate în virtutea garanţiei dreptului cetăţenilor europeni la liberă circulaţie şi 
stabilire oriunde pe teritoriul Uniunii, drept contrabalansat de necesitatea asigurării siguranţei în 
trafic a tuturor participanţilor şi de obligaţia statelor de a se asigura că aceştia se comportă 
responsabil şi în cunoştinţă de cauză.

Iniţiativa legislativă propune schimbarea paradigmei modului de examinare în cadrul probei 
practice a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în prezent realizată exclusiv de 
către ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de
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conducere şi înmatriculare a'vehiculelor. Astfel, propunerea legislativă defineşte profesia de 
exahirnător, aceasta: putând fi exercitată de orice persoană care corespunde criteriiIdr de 
Călificarei patcurge stagiul de forthare iniţială şi susţine cu succes examenele de absolvire, iar 
Ulteripr este dispusă să urmeze activităţi şi cursuri periodice de formare continuă. Considerăm că 
este momentul, ca nu numai meseria de instructor să poată fie recunoscută ca profesie de sine- 
stătătoare, ci şi cea de examinator. Orice persoană care îndeplineşte condiţiile iniţiale poate 
deveni examinator dacă demonstrează abilităţi şi competenţe suficiente, experienţă relevantă 
efectivă în conducerea altor autovehicule decât cele de categoria B (cum ar fi examinarea pentru 
obţinere permiselor de categoria C, D, Tr, Tv, etc.) poate deveni examinator. Mai mult, 
reînnoirea autorizaţiei presupune cursuri de formare continuă, ceea ce asigură un nivel calitativ 
ridicat procesului de învăţare-predare.

în consecinţă, se impune modificare articolelor care desemnează autoritatea competentă să 
examineze candidaţii ca fiind Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a 
Vehiculelor în sensul atribuirii acestei activităţi examinatorilor autorizaţi de către Autoritatea 
Rutieră Română (ARR), organ tehnic al Ministerului Transporturilor. Desemnarea ARR are ca 
fundament atribuţiile prevăzute în actul normativ de înfiinţare. Hotărârea Guvernului nr. 
625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu 
modificările şi completările ulterioare, printre care şi cea de autorizare a şcolilor de conducători 
auto şi a instructorilor auto, atestarea personalului implicat în activităţile specifice transporturilor 
rutiere, precum şi evidenţa întreprinderilor şi operatorilor din domeniile specifice.

Dat fiind sistemul de testare teoretică deja implementat, propunem ca Direcţia Regim Permise de 
Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor să rămână autoritatea competentă de testare pentru 
proba teoretică de verificare a cunoştinţelor, de emitere a permiselor de conducere, de evidenţă a 
acestora şi de echivalare a permiselor obţinute în alte state potrivit prevederilor Directivei nr. 
126/2006 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 şi a convenţiilor internaţionale sau bilaterale de recunoaştere reciprocă a actelor 
emise de statele semnatare/ratificatoare. Altă modificare propusă, decurgând din liberalizarea 
profesiei de examinator, se referă la emiterea de către serviciul public comunitar regim permise 
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor a unui aviz pentru persoanele cu altă cetăţenie sau cu 
reşedinţă temporară în România, astfel ca înscrierea la cursul de pregătire teoretică să fie 
posibilă. De asemenea, se propune recunoaşterea rezultatelor indiferent de centrul de testare unde 
l-a dat candidatul, fiind astfel eliminată restricţia de a efectua ambele probe în aceeaşi localitate, 
în funcţie de reşedinţa candidaţilor, de localitatea unde sunt angajaţi sau studiază, aceştia îşi vor 
putea alege un centru de testare teoretică diferit de cel unde vor derula proba practică.

Altă schimbare propusă se va produce la nivelul probei practice de verificare a aptitudinilor şi 
comportamentului. Pe lângă examinarea derulată sub supravegherea unui examinator autorizat, 
instructorul este obligat să fie prezent în autovehicul, să asiste candidatul. Măsura este menită să 
reducă gradul de intimidare resimţit de candidaţi şi să demonstreze cu adevărat dacă şi-au însuşit



cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a conduce autovehicule în condiţii de siguranţă pe 
drumurile publice.

în concluzie, iniţiativa legislativă propune

• reglementarea profesiei de examinator autorizat şi deschiderea acesteia către persoane din 
afara angajaţilor ministerului afacerilor interne ca soluţie pentru actualele problemele din 
sistem (numărul insuficient de examinatori, perioade lungi între finalizarea cursurilor şi 
programarea datelor la care pot fi susţinute probele, reticenţa şi disconfortul psihologic al 
candidaţilor în prezenţa ofiţerilor sau agenţilor de poliţie, eliminarea cauzelor corupţiei 
actuale din sistem)

• obligativitatea prezenţei instructorului la proba practică de verificare a aptitudinilor şi 
comportamentului, menită să inducă un plus de corectitudine în punctare şi de confort 
pentru candidat

• libertatea candidaţilor de a alege centre de examinare diferite pentru cele două probe ale 
examenului, în funcţie de domiciliu şi/sau reşedinţa de facto a acestora

Soluţiile legislative propuse sunt menite să aducă un plus de transparenţă actualului sistem, să 
înlesnească procedurile administrative de obţinere a permisului de conducere fără a face rabat de 
la calitatea sistemului de iniţiere şi pregătire a candidaţilor la obţinerea unui permis de 
conducere.
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Tabel cu iniţiatorii Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
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