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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune 
dezbaterii publice HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/307_1597161928_pr_HG_modif_HG_1767_ref_10_08_.pdf 

 
Din motivarea emiterii actului normativ reținem: 
 

În prezent, redimensionarea numărului maxim de posturi, pentru fiecare serviciu public 

comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, se stabileşte prin ordin al 
ministrului afacerilor interne, în baza propunerii Direcţiei regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, având criteriul unic proporţionalitatea volumului de activitate din 
anul precedent raportat la numărul de funcții existente  la nivelul fiecărui serviciu public 

comunitar. 
Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 
funcționează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului 

București, având sediul în municipiile reședință de județ, respectiv, pentru județul Ilfov și 
municipiul București, în municipiul București. Acestea pot avea în structură servicii, birouri sau, 

după caz, ”compartimente pentru emiterea şi evidenţa permiselor de conducere, pentru 
examinarea conducătorilor de vehicule, pentru înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor, precum 
şi de informatică, stabilite prin ordin al prefectului”. 

În vederea facilitării accesului cetățenilor la serviciile oferite pe linie de eliberare a permiselor 
de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare de către 

serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, se 
impune înființarea unor compartimente în cadrul serviciilor publice comunitare, care își vor 
desfășura activitatea într-o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială diferită de cea în care 

funcționează serviciul.  Inițiativa are în vedere înființarea de noi structuri care să preia un flux 
considerabil din volumul total al solicitărilor înregistrate în prezent la nivelul serviciilor publice 

comunitare, atât pe linia preschimbării permiselor de conducere, cât și pe cea a înmatriculării 
vehiculelor. Scopul acestei măsuri este de a veni în sprijinul beneficiarilor, reducerea distanței 
dintre aceștia și locul în care se asigură serviciul public conducând la diminuarea resurselor pe 

care le implică accesul la serviciile publice pe linie de eliberare a permiselor de conducere, a 
certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare. 

Pentru a evita o eventulă perturbare a activității curente a serviciilor centrale judetene, ce ar 
putea fi cauzată de mobilitatea personalului existent la nivelul serviciilor publice comunitare 
regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în vederea derulării operațiunilor la 

structurile nou înființate la o distanță considerabilă față de reședințele de județ, se impune 
completarea criteriilor care determină redimensionarea numărului maxim de posturi pentru 

fiecare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 
 
Vă informăm că propunerile, sugestiile si opiniile membrilor organizatiei profesionale pot fi 
transmise, până la data de 20 august pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro. 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 
 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/307_1597161928_pr_HG_modif_HG_1767_ref_10_08_.pdf

