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Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat proiectul HG pentru completarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006  

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/285_1589306079_Proiect_HG_completare_ROUG195-

2002.pdf. 
 

Potrivit prevederilor art. 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.391/2006, valabilitatea cursului de pregătire teoretică şi practică în 
vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere este de un an de 

la data absolvirii. 
Pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2 în rândul cetățenilor și al 

personalului propriu, precum și pentru a evita posibila suspendare a activității serviciilor 
publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, pe perioada 

stării de urgență instituită prin decret prezidențial a fost suspendată desfășurarea probelor 

teoretice și practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere.  În această 
perioadă, la nivel național erau programați pentru susținerea probei practice 72.456 de 

candidati, iar în perioada imediat următoare, respectiv 18.05-15.06.2020, sunt programați 
10.248 de candidați. 

Având în vedere că în perioada stării de urgență, persoanele programate nu s-au 
putut prezenta pentru susținerea probei practice din motive independente de voința lor, 

precum și faptul că suspendarea activității de examinare pentru obținerea permisului de 
conducere în această perioadă va conduce la un aflux sporit de cetățeni care vor adresa 

solicitări pentru asigurarea acestor servicii odată cu reluarea activității de examinare, 
pentru evitarea deficiențelor care ar putea afecta calitatea activității serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și implicit imaginea 
instituțională, se impune reglementarea prelungirii valabilității cursului de pregătire 

teoretică şi practică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de 
conducere. 

 

Prin proiect se propune prelungirea valabilității cursului de pregătire teoretică şi 
practică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere cu 

echivalentul perioadei în care a acționat starea de urgenţă, deasediu, de mobilizare, de 
alertă sau de război, care a avut ca efect suspendarea activității de examinare. 
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