
   
 

   
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

 

LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată 

 

DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 1.35 milioane de persoane mor anual în 

lume, în urma accidentelor rutiere, iar între 20 și 50 de milioane de oameni sunt răniți. La nivel 

global, la fiecare 24 secunde o persoană își pierde viața pe drumurile publice, accidentele rutiere 

reprezentând prima cauză de deces la tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani.1  

Accidentele rutiere generează costuri mari atât din punct de vedere social cât și economic, pentru 

victime și familiile lor, dar și pentru stat în ansamblul său. Astfel, conform estimărilor OMS, 

pierderile economice se ridică la peste 3% din PIB.2 

Statele membre ONU au adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în septembrie 2015, 

fiind stabilite 17 obiective globale, menite să contribuie la reducerea sărăciei și a inegalităților, 

precum și la protecția mediului înconjurător. Obiectivul numărul 3, „Sănătate și bunăstare”, are 

drept scop asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor oamenilor, indiferent 

de vârstă.3 În acest sens, o serie de obiective secundare au fost stabilite, printre care amintim 

obiectivul 3.6, conform căruia statele membre se angajează să reducă cu 50% numărul deceselor 

                                                           
1 World Health Organization, Road traffic injuries: the facts, 2018 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/InfographicFR.pdf?ua=1 

2 World Health Organization, Road traffic injuries, key facts, 7 December 2018, https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 

3 Ministerul Afacerilor Externe, https://www.mae.ro/node/35919 



   
 

   
 

și al răniților ca urmare a accidentelor rutiere, până în 2020.4 Astfel, deceniul 2010-2020 a fost 

declarat de OMS drept Deceniul Acțiunii în siguranța rutieră, ținta de reducere la jumătate a 

persoanelor decedate în accidente rutiere fiind preluată și de Uniunea Europeană, implicit și de 

România, în calitate de stat membru al UE și ONU. Mai mult decât atât, prin Declarația de la 

Valleta cu privire la siguranța rutieră5, adoptată sub președinția malteză a Consiliului UE, statele 

membre s-au angajat să îndeplinească un nou obiectiv de înjumătățire a numărului răniților grav 

în urma accidentelor de mașină, în perioada 2020-2030, raportat la rezultatele tinței asumate pentru 

2010-2020. Acest angajament vine în urma statisticilor îngrijorătoare, 25 300 de persoane 

pierzându-și viața pe drumurile publice la nivelul Uniunii Europene, în 2017. Aproximativ 130 

000 de oameni au suferit răni grave în urma accidentelor rutiere înregistrate în 2014. Conform 

estimărilor Comisiei Europene, costurile socioeconomice se ridică la 120 de miliarde de euro, 

anual.6 

                                                           
4Organizația Mondială a Sănătății, Obiectivele de dezvoltare durabilă: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/  

 

5 Valletta Declaration on Road Safety, Valletta, 29 March 2017 

6 European Commission- Press release, Road Safety: Data show improvements in 2017 but renewed efforts 

are needed for further substantial progress, 10 April 2018 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

2761_en.htm 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/


   
 

   
 

 

În 2017, cele mai mari progrese în diminuarea numărului de decese survenite în urma accidentelor 

de mașină au fost realizate de Suedia (25 de decese la 1 milion de locuitori), Regatul Unit (27 de 

decese la 1 milion de locuitori), Țările de Jos (31 de decese la 1 milion de locuitori) și Danemarca 

(32 de decese la 1 milion de locuitori). La polul opus, în același sector, România are cea mai mare 

rată a mortalității, numărând 98 de decese în 2017, dublu față de media europeană.7 

Anual, peste 3 000 de tineri mor în Europa, în urma accidentelor de mașină, 14% dintre victime 

având vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, fiind, așadar, cei mai predispuși la implicarea într-un 

accident rutier. 8  

Dată fiind starea de fapt descrisă mai sus, Uniunea Europeană a făcut apel la statele membre pentru 

adoptarea unor măsuri menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în materie de 

                                                           
7 European Commission- Press release, Road Safety: Data show improvements in 2017 but renewed efforts 

are needed for further substantial progress, 10 April 2018 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

2761_en.htm 

8 Commission Européenne, Statistiques de la sécurité routière pour 2017: que révèlent les chiffres? Fiche 

d’information, Bruxelles, 10 avril 2018 



   
 

   
 

siguranță rutieră. Unul dintre aspectele amintite este reprezentat de educarea și sensibilizarea 

tinerilor cu privire la adoptarea unui comportament corect când vine vorba de conducerea unui 

autovehicul, cât și ca simpli pietoni. Respectarea regulilor de circulație și conducerea preventivă 

salvează vieți. State membre UE precum Austria, Franța, Luxemburg, Suedia, UK, Țările de Jos, 

ș.a, oferă tinerilor posibilitatea de a conduce în prezența unui adult, de cele mai multe ori un părinte 

sau un apropiat, începând cu vârsta de 15-16 ani. Odată majori, tinerii pot obține permisul de 

conducere, având deja acumulată o experiență de cel puțin 2 ani. Această politică contribuie la 

diminuarea accidentelor rutiere cauzate de adoptarea unui comportament neadecvat la volan. 

Astfel, în timpul conducerii asistate, tinerii sunt antrenați în a fi mai responsabili cu privire la 

respectarea regulilor de circulație, mai exact la adaptarea vitezei, la acordarea de prioritate, la 

efectuarea corectă a depășirilor, la păstrarea distanței de siguranță, la interdicția consumului de 

alcool sau droguri, etc. Comisia Europeană ia în calcul uniformizarea acestei practici, de a conduce 

cu însoțitor, înainte de a obține permisul propriu zis, și implementarea ei la nivelul tuturor statelor 

membre.9 

SCOPUL URMĂRIT PRIN PREZENTA INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ. 

SCHIMBĂRI PRECONIZATE 

Siguranța rutieră reprezintă pentru România o problemă de interes național, dată fiind rata 

mortalității rutiere extrem de ridicată prin raportare la media Uniunii Europene. Astfel, cu 98 de 

decese la 1 milion de locuitori, România are o rată dublă față de media europeană și chiar triplă 

față de țările care au înregistrat cele mai mari progrese în ultimii 10 ani.  

Studiile realizate de OMS arată că tinerii sunt cei mai vulnerabili în a fi implicați într-un accident 

rutier, atunci când sunt participanți la trafic, atât în calitate de pietoni, cât și ca șoferi. Acest lucru 

este valabil și pentru România și a fost reiterat și în Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră, 

perioada 2016-2020. Astfel, conform strategiei, „segmentul de vârstă cel mai vulnerabil, atât ca 

număr de persoane decedate, cât și rănite grav, este populația tânără, cu vârsta cuprinsă între 19 și 

30 de ani.” De altfel, una dintre principalele cauze ale accidentelor este reprezentată de 

                                                           
9 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor, Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță 

rutieră 2011-2020, Bruxelles, iulie 2010 



   
 

   
 

comportamentul inadecvat, drept pentru care este nevoie de dedicarea unei perioade mai lungi 

pentru formarea și exersarea abilităților de șoferi. Acest lucru poate fi făcut prin intermediul 

conducerii asistate. 

Prezenta inițiativă legislativă își propune crearea cadrului legal necesar pentru conducerea 

anticipată a unei mașini, în prezența unui adult cu experiență. Începând cu  vârsta de 16 ani, tinerii 

care vor să se pregătească mai bine pentru obținerea permisului de conducere la majorat, pot alege 

să conducă un autovehicul de categoria B, dar doar în prezența adultului desemnat prin contractul 

de școlarizare și înscris pe certificatul de conducere asistată, obținut la sfârșitul formării inițiale. 

Astfel, părintele sau o altă persoană apropiată, cu vârsta de minim 30 de ani, care deține un permis 

de conducere de cel puțin 5 ani și care îndeplinește cumulativ toate condițiile impuse de lege, poate 

asista minorul pe perioada conducerii asistate, ajutându-l, astfel, să deprindă abilitățile necesare 

conducerii în siguranță. Distanța minimă de parcurs de-a lungul acestui proces este de minim 2 

000 de km, pe diferite condiții meterologice și în diferite momente ale zilei. Astfel, persoana aflată 

în procesul de conducere asistată va experimenta situații diverse și va deprinde abilitățile necesare 

pentru a conduce în mod sigur și responsabil un autovehicul categoria B.  

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAȚIEI ÎN 

VIGOARE 

Urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ, următorul act normativ va fi modificat 

și completat: 

 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată  

Față de cele expuse, solicităm dezbaterea și adoptarea prezentei propuneri legislative. 

 

INIȚIATOR: 

OANA MIOARA BÎZGAN-GAYRAL 

Deputat independent 

________________________________ 

 



   
 

   
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                   SENATUL 

LEGE  

pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, republicată 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

Art. I – Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 din 03 august 2006, se modifică și completează după cum urmează: 

 

1. După punctul 131 al articolului 6, se introduce un nou punct, punctul 132, cu următorul 

cuprins : 

 

„132. conducere asistată- conducerea unui autovehicul categoria B de o persoană în vârstă de 

minim 16 ani, în prezența și sub supravegherea directă a unui însoțitor, în condițiile legii;” 

 

2. După alineatul 2 al articolului 23, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul 

cuprins : 

 

„(21) Au dreptul de a conduce autovehicule categoria B, în condițiile stabilite prin regulament, și 



   
 

   
 

persoanele care urmează un curs de pregătire practică, parte a conducerii asistate, în prezența și 

sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens, a examinatorului din cadrul 

autorității competente în timpul evaluării prevăzute la alin. (4) al art. 284 sau a însoțitorului 

desemnat prin contractul de școlarizare conform alin. (3) al art. 284.” 

3. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins : 

„(3) Pe parcursul activității de pregătire practică, de conducere asistată sau de examinare în vederea 

obținerii permisului de conducere, instructorul auto atestat, însoțitorul ori, după caz, examinatorul 

împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru încălcarea de 

către aceasta a regulilor de circulație sau, după caz, pentru pagubele produse terților ca urmare a 

producerii unui accident de circulație.” 

4. Alineatul (31) al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins : 

„(31) Pregătirea teoretică și practică în vederea urmării conducerii asistate, precum și pregătirea 

teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere sunt precedate de o evaluare 

obligatorie a capacităților psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor, 

tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor. Evaluarea psihologică este obligatorie în 

vederea obținerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule și de 

tramvaie stabiliți prin prezenta ordonanță de urgență. 

5. Alineatul (9) al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins : 

„(9) Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice 

de verificare a cunoștințelor și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și 

comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Pentru obținerea permisului de 

conducere categoria B, persoanele care au condus asistat în condițiile legii susțin doar proba 

teoretică de verificare a cunoștințelor. Proba practică pentru categoria AM constă numai în 

verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condițiile de obținere a permisului de 

conducere se stabilesc prin regulament. 

6. La capitolul III, după Secțiunea 2 se va introduce o nouă secțiune, Secțiunea 3, cuprinzând 

articolele 282-286: 



   
 

   
 

„SECȚIUNEA 3 : Conducerea asistată 

Art. 282 

Conducerea asistată reprezintă un mod de dobândire progresivă a abilităților necesare pentru 

conducerea sigură și responsabilă a unui autovehicul categoria B, în situații de circulație cât mai 

diverse cu putință. 

Art. 283 

Vârsta minimă pentru conducerea asistată a unui autovehicul categoria B este de 16 ani împliniți. 

Art.284 

(1) Conducerea asistată presupune o etapă de formare inițială și o etapă de conducere propriu-zisă 

în prezența și sub supravegherea directă a însoțitorului desemnat conform contractului de 

școlarizare. 

(2) Etapa de formare inițială constă în pregătire teoretică și practică, după cum urmează : 

a) pregătirea teoretică constă în urmarea a 24 de ore de legislație rutieră, la finalul căreia are loc o 

evaluare a cunoștințelor teoretice. Promovarea testului de legislație rutieră este condiție obligatorie 

pentru urmarea orelor de conducere din partea practică a formării inițiale; 

b) pregătirea practică constă în minim 20 de ore de conducere a unui autovehicul categoria B 

destinat învățării, în prezența unui instructor auto atestat, dintre care cel puțin 15 ore trebuie să se 

desfășoare pe drumurile publice. 

(3) Pregătirea teoretică și practică necesară obținerii certificatului de conducere asistată se 

efectuează în cadrul școlilor de conducători auto, în condițiile încheierii unui contract de 

școlarizare între persoana care solicită școlarizarea, însoțitorul din etapa conducerii asistate și 

unitatea autorizată. 

(4) La sfârșitul formării inițiale, examinatorul din cadrul autorității competente efectuează o 

evaluare a aptitudinilor și comportamentului și furnizează candidatului o atestare a formării 

inițiale.  



   
 

   
 

(5) Procedura de examinare pentru obținerea certificatului de conducere asistată se stabilește prin 

ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art.285 

(1) Certificatul de conducere asistată se eliberează de Direcția Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor, în baza fișei de școlarizare și a atestării formării inițiale. 

 

(2) Însoțitorul din etapa conducerii asistate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) să aibă vârsta de cel puțin 30 de ani; 

b) să dețină permis de conducere valabil, de cel puțin 5 ani fără întrerupere, pentru minim categoria 

B; 

c) să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce autovehicule în ultimele 6 luni sau de mai mult de 2 

ori de la data obținerii permisului de conducere; 

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani pentru persoanele care dețin permis 

de conducere de cel puțin 10 ani; 

e) să fi asistat la cel puțin 3 ore de conducere ale elevului din etapa formării inițiale.  

 

(3) Pe perioada conducerii asistate, elevul trebuie să dețină certificatul de conducere asistată, iar 

însoțitorul trebuie să dețină permisul de conducere valabil sau dovada înlocuitoare cu drept de 

circulație.  

(4) Pe perioada conducerii asistate, elevul poate conduce doar în prezența însoțitorului desemnat prin 

contractul de școlarizare. Procedura și condițiile în care poate fi schimbat însoțitorul se stabilesc prin 

ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Art.286 

(1) Pe parbrizul și pe luneta autovehiculului se aplică semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii 

de autovehicule începători. 

(2) Pe perioada conducerii asistate, elevul trebuie să parcurgă o distanță de cel puțin 2 000 de km în 

diferite momente ale zilei și pe diverse condiții meteorologice. Evidența distanțelor parcurse este 

ținută de elev, sub semnătura însoțitorului, în caietul cursantului eliberat de școala de șoferi.  

(3) Conducerea asistată este permisă doar pe drumurile publice din România.” 



   
 

   
 

 

7. La articolul 99, după punctul 12 al alin. (1) se adaugă două noi puncte, punctele 121 și 122, 

cu următorul cuprins:  

„121. nerespectarea de către însoțitorul desemnat conform alin. (1) al art. 286 a obligației de a aplica 

semnul distinctiv pentru începători pe autovehiculele conduse de persoanele aflate în procesul de 

conducere asistată;”   

Art.II - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru punerea în  aplicare 

a noilor prevederi, ministerele cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice vor elabora, 

vor aproba şi vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 

76 alin. (1) din Constituția României, republicată 

 

 

Preşedintele Camerei Deputaților,                                                 Preşedintele Senatului,

                                                             

Ion Marcel                                                                                                   Călin Constantin Anton 

CIOLACU                                                                                               POPESCU-TĂRICEANU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


