
REFERAT DE APROBARE  

a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne pentru completarea  

Anexei nr.3 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr.163/2011 

privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de 

autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti 

 

Potrivit art.83 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice1, permisele de conducere naţionale eliberate de 

autorităţile statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena 

la 8 noiembrie 19682 (denumită în continuare „Convenția de la Viena”), ale statelor 

membre ale Uniunii Europene, ale statelor cu care România a încheiat un tratat privind 

recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto, precum şi cele a căror 

valabilitate este recunoscută de România în mod unilateral, deţinute de persoane care 

au domiciliul, reşedinţa sau rezidența normală în România, pot fi preschimbate cu 

documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor 

interne. 

Astfel, a fost emis Ordinul ministrului administrației și internelor nr.163/2011 

privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile 

competente ale altor state cu documente similare româneşti3 care conține:  

-  în Anexa nr.1 - lista statelor membre, emitente de permise de conducere 

naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel 

de permise; 

-  în Anexa nr.2 - lista statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, 

emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau 

testarea deţinătorilor unor astfel de permise; 

-  în Anexa nr.3 - lista statelor care nu sunt membre ale Convenţiei asupra 

circulaţiei rutiere, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate 

fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise. 

 

Prin proiectul de referință se propune includerea Australiei în cuprinsul Anexei 

nr.3 la Omai nr.163/20114, cu scopul recunoașterii și preschimbării permiselor de 

conducere australiene în documente similare românești fără examinare sau testare.  

 

În  prezent, deținătorii unui permis de conducere australian pot circula pe 

drumurile publice din România în baza unui permis de conducere australian însoțit de 

un permis de conducere internațional în virtutea faptului că ambele state sunt semnatare 

ale Convenției asupra circulației rutiere, deschisă semnării la Geneva la data de 19 

septembrie 1949, însă aceste documente nu pot fi preschimbate cu documente similare 

românești.  

                                                           
1 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
2 ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980. 
3 cu modificările și completările ulterioare. 
4 cu modificările și completările ulterioare. 



În altă ordine de idei, Australia recunoaște și preschimbă permisele de conducere 

emise de autoritatea din țara noastră, cu respectarea condițiilor de vârstă prevăzute de 

legislația națională. 

Astfel, este necesară includerea Australiei, în Anexa nr.3 la Omai nr.163/20115 

cuprinzând lista statelor care nu sunt membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, 

încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, pentru a oferi posibilitatea deținătorilor de 

permise de conducere australiene să preschimbe aceste documente cu documente 

similare românești, fără examinare sau testare. 

 

În aceste condiții a fost elaborat proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne 

pentru completarea Anexei nr.3 la Ordinul ministrului administrației și internelor 

nr.163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de 

autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti 
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*** 

* 

                                                           
5 cu modificările și completările ulterioare. 


