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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

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 

 

Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației actuale         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. 

 

2. Schimbări preconizate 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, de 
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asediu, de mobilizare, de alertă sau de război, care a avut ca 

efect suspendarea activității de examinare. 

3. Alte informații  

Secțiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurențial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2
2
.   Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Impactul social 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Impactul asupra mediului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Alte informații 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 

ani 

1 
2020 2021 2022 2023 2024 

7 
2 3 4 5 6 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

     (i) impozit pe profit - - - - - - 

     (ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

     (i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

- - - - - - 

     (i) contribuții de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care:  

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 
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     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) alte transferuri - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

- - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

- - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

             

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

7. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziții. 

 

 

 

a) Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006. 

 

1
1 

Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislația în 

domeniul achizițiilor publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislația comunitară 

în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Alte acte normative şi/sau  
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documente internaționale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secțiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informații privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizații 

este legată de obiectul proiectului 

de act normativ 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu 

autoritățile administrației publice 

locale, în situația în care proiectul 

de act normativ are ca obiect 

activități ale acestor autorități, în 

condițiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităților administrației 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor interministeriale, 

în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Informații privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Țării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul a fost avizat de Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 

___/__.__.____. 

6. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secțiunea a 7-a - Activități de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul a fost promovat cu asigurarea unui minimum de 

funcții ale procedurii de transparență decizională potrivit 

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, prin publicarea pe pagina de internet a 

M.A.I. în data de _______, pentru asigurarea informării 

populației și a posibilității de a transmite propuneri și 
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observații care să fie analizate prin raportare temporală la 

etapele de promovare a proiectului în regim de maximă 

urgență. 

2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătății şi 

securității cetățenilor sau 

diversității biologice 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

Secțiunea a 8-a - Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autoritățile administrației publice 

centrale şi/sau locale – înființarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competențelor instituțiilor existente  

Proiectul nu prevede înființarea de noi instituții. Aplicarea 

prevederilor acestuia urmează a se realiza de către instituții 

existente, respectiv de către structurile din cadrul Direcției 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor. 

2. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

  

În forma prezentată, proiectul de Hotărâre a Guvernului 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, a fost 

însușit de către toate instituțiile interesate. 
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