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Comisia pentru       Comisia juridică,       Comisia pentru         Comisia pentru apărare, 
        industrii               de disciplină              transporturi                    ordine publică    
       și servicii       și imunități    și infrastructură           și siguranță națională                                       
 Nr.4c-3/57/2020           PLx66/2020           Nr.4c-4/27/2020                    Nr.4c-15/40 
 

                                                                                          
Bucureşti, 20 decembrie 2021 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind completarea 

Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu care 

Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au 

fost sesizate în fond, transmisă cu adresa Pl.x 66 din 17 februarie 2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

 

     PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE,         VICEPREŞEDINTE,                                     
 

   Bende Sándor           Laura Cătălina          Ciprian Constantin        Mihai-Viorel Fifor 
                                             Vicol Ciorbă                       Şerban                            
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Comisia pentru    Comisia juridică,    Comisia pentru      Comisia pentru apărare, 
        industrii           de disciplină            transporturi              ordine publică    
       și servicii  și imunități          și infrastructură și siguranță națională                                             
Nr.4c-3/57/2020       PLx66/2020           Nr.4c-4/27/2020             Nr.4c-15/40 

 
    Bucureşti, 20 decembrie 2021 

 
 Pl.x 66/2020                                                                                                              

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, pentru 
dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmisă  cu adresa nr. Pl.x 
66/2020 din 17 februarie 2020.  

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observaţii şi propuneri, 
prin avizul nr. 962/22.11.2019. 

Consiliul Economic şi Social a avizat negativ iniţiativa. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat negativ actul normativ, prin avizul 4c-6/87/4 martie 2020. 
Guvernul României, prin punctul de vedere cu nr. 5964/18.06.2021, transmis 

Parlamentului, susţine adoptarea actului normativ.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002, în sensul instituirii obligaţiei anumitor categorii de conducători de 
autovehicule de a urma un curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru prevenirea 
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accidentelor rutiere (conducere defensivă), precum şi al stabilirii unor facilităţi fiscale pentru 
stimularea efectuării respectivelor cursuri de către toate categoriile de conducători de 
autovehicule. 

Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 
16 decembrie 2021, iar Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională și Comisia pentru transporturi şi infrastructură în şedinţa 
comună din 20 decembrie 2021. 

Deputaţii, membri ai comisilor, au fost prezenţi la dezbateri conform listei de 
prezenţă. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor patru comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un Raport comun 
de adoptare a iniţiativei legislative, cu amendamentele admise, prevăzute în Anexa 1, şi 
amandamente respinse, prevăzute în Anexa 2, ce fac parte integrantă din prezentul raport 
comun.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

  
 

 
     PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE,          VICEPREŞEDINTE,                                    

 
   Bende Sándor           Laura Cătălina          Ciprian Constantin        Mihai-Viorel Fifor 
                                             Vicol Ciorbă                       Şerban                            

 

 

 

 
    SECRETAR,                     SECRETAR,             SECRETAR,            SECRETAR,     
   
Özmen Oana-Marciana   László-Zsolt Ladányi     Zacharie Benedek     Dumitru Coarnă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou, Cristina Neicu   Consilier parlamentar,Alina Grigorescu     Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor   Consilier parlamentar, Luminița Oprea 
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Anexa 1 

Tabel amendamente admise 

 

Nr. 
Crt. 

Text Senat Amendamente admise/autor Motivarea 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

privind completarea Ordonanței de Urgență nr. 
195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

 

Nemodificat 
 

 

2.  Art.I.- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează 
după cum urmează: 
 

Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 

3.  1. La articolul 6, după punctul 40, se introduce un nou 
punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 
„41. conducere auto defensivă - pregătire specială a 
conducătorilor auto în vederea prevenirii accidentelor 
rutiere;” 
 

Nemodificat  

4.  2. La articolul 241, după alineatul (3), se introduc patru 
noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins: 
 
„(4) Conducătorii auto pot urma un curs de formare în 
vederea pregătirii speciale pentru conducere auto 
defensivă. 
 
(5) Cursul de formare prevăzut la alin. (4) este 
obligatoriu pentru conducătorii de vehicule speciale 
dotate cu semnale speciale de avertizare luminoase 
prevăzute la art. 32 alin. (2). 

 2. La articolul 241, după alineatul (3), se introduc trei noi 
alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins: 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
(5) Se elimină 
 
Autor amendament:Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, 
UDMR, AUR şi al  Minorităţilor naţionale) 

 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
obligativitatea urmării 
cursului de conducere 
preventivă pentru 
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(6) Normele privind autorizarea şcolilor de conducători 
auto şi a instructorilor auto în domeniul conducerii auto 
defensive, normele privind atestarea profesorilor de 
legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto în 
domeniul conducerii auto defensive, precum şi procedura 
de examinare şi formare în domeniul conducerii auto 
defensive se stabilesc prin ordin al Ministrului 
Transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
(7) Evidenţa conducătorilor de vehicule care au urmat 
cursuri în domeniul conducerii defensive se ţine de către 
Poliţia Rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
care evaluează anual eficienţa acestor cursuri raportat la 
gradul de implicare al absolvenţilor în accidente de 
circulaţie. Procedura de ţinere a evidenţei şi de evaluare a 
eficienţei se stabilesc prin ordin al Ministerului Afacerilor 
Interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.” 
 

 
 
 
 
 
(5) Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a 
instructorilor auto în domeniul conducerii auto defensive, 
normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a 
instructorilor de conducere auto în domeniul conducerii auto 
defensive, precum şi procedura de examinare şi formare în 
domeniul conducerii auto defensive se stabilesc prin ordin al 
Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
Devine alin.(6) - nemodificat. 
 
 
 
 

conducătorii vehiculelor 
dotate cu semnale 
speciale de avertizare 
luminoasă. 
 
Tehnică legislativă. 

5.  Art.II.- (1) Prin excepţie de la prevederile Codului fiscal, 
conducătorii de vehicule prevăzuţi la art.241 alin.(4) - (5) 
din OUG nr. 195/2002 beneficiază de deducerea din 
impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru 
absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii 
speciale pentru conducere auto defensivă, în situaţia în care 
aceste cheltuieli au fost suportate din surse proprii. 
 
 
 

Art.II.- (1) Prin excepţie de la prevederile Codului fiscal, 
conducătorii de vehicule prevăzuţi la art.241 alin.(4) - (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare beneficiază de 
deducerea din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru 
absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale 
pentru conducere auto defensivă, în situaţia în care aceste 
cheltuieli au fost suportate din surse proprii. 
 
 

Tehnică legislativă. 
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(2) În situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin.(1) sunt 
suportate de către angajator, acesta beneficiază, prin 
excepţie de la prevederile Codului Fiscal, de deducerea din 
impozitul pe profit/venit a cheltuielilor respective. 
 
(3) Cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de 
formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere 
auto defensivă de către conducătorii de vehicule cu vârsta 
cuprinsă între 18-26 ani care se află în continuarea studiilor 
şi nu realizează venit sunt deduse din impozitul pe venitul 
realizat de către persoanele prevăzute la art. 499 din Codul 
civil. 
 

 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 

6.  Art.III.- (1) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Ministrul afacerilor interne emite ordinul 
prevăzut la art.241 alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu completările aduse prin prezenta lege. 
 
(2) Conducătorii de vehicule speciale la art.32 alin. (2) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu completările aduse 
prin prezenta lege, care desfăşoară activitatea la data 
intrării în vigoare a prezentei legi vor îndeplini obligaţia 
prevăzută la art.241 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu completările aduse prin prezenta lege în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a ordinului 
Ministrului Transporturilor, pentru adoptarea procedurii de 
examinare şi formare în domeniul conducerii auto 
defensive. 
 

Art.III.- (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Ministrul afacerilor interne emite ordinul prevăzut 
la art.241 alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările 
aduse prin prezenta lege. 
 
(2) Conducătorii de vehicule speciale la art.32 alin. (2) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin 
prezenta lege, care desfăşoară activitatea la data intrării în 
vigoare a prezentei legi vor îndeplini obligaţia prevăzută la 
art.241 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările 
aduse prin prezenta lege în termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a ordinului Ministrului Transporturilor și 
Infrastructurii, pentru adoptarea procedurii de examinare şi 
formare în domeniul conducerii auto defensive. 
 

Tehnică legislativă. 
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Anexa 2 

Amendamente respinse 

 

Nr. 
Crt. 

Text Senat Amendamente respinse/autor Motivarea 

1. Titlul Legii 
LEGE 

privind completarea Ordonanței de Urgență nr. 
195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 

2. Art.I.- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează 
după cum urmează: 

Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică și se completează după 
cum urmează: 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 

3.  1. La articolul 6, după punctul 11 se introduce un nou punct, 
punctul 111 cu următorul cuprins: 
„111 - comportament agresiv – efectuarea în mod deliberat a 
unor manevre în timpul conducerii, de către un conducător 
de vehicul, neconforme cu regulile de circulaţie sau de 
conducere preventivă, motivat de grabă sau de ostilitate, 
prin care acesta stânjeneşte sau îi obligă pe ceilalţi 
participanţi la circulaţie să ia măsuri suplimentare pentru a 
preveni producerea unui accident sau a nu periclita 
siguranţa circulaţiei;” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 
 

 
 
Prevedere necesară. 
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4.  2. La articolul 6, după punctul 12 se introduce un nou punct, 
punctul 121 cu următorul cuprins: 
„121. conducere defensivă a autovehiculelor – manieră 
preventivă de conducere a autovehiculelor în condiții de 
siguranță și autoapărare însușită de posesorii de permise de 
conducere în urma participării la un curs specializat de 
pregătire, având ca rezultat reducerea riscurilor de 
producere de accidente;” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 

 

5. 1. La articolul 6, după punctul 40, se introduce un nou 
punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 
„41. conducere auto defensivă - pregătire specială a 
conducătorilor auto în vederea prevenirii accidentelor 
rutiere;” 
 

„41. conducere auto defensivă – un ansamblu de tehnici și 
proceduri specifice prin care conducătorul de vehicul reduce 
riscul de a fi implicat în accidente rutiere;” 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

 
sau 

Se elimină 
 
Comisia pentru industrii 
 

Definiție preluată la 
punctul 121 nou 
introdus. 

6.  3. La articolul 23, după alineatul (10) se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
 
„(11) Persoanele care se află în sistemul de protecţie a 
copilului sau provin din acest sistem au dreptul să obțină 
permisul de conducere, inclusiv atestatul profesional 
prevăzut la art. 66, la cerere, cu condiția împlinirii vârstelor 
minime prevăzute la art. 20 alin. (4). Sumele reprezentând 
toate cheltuielile efectuate pentru obținerea permisului de 
conducere și/sau a atestatului profesional, după caz, se 
suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale, și se virează 
prestatorilor/furnizorilor de servicii în termen de maximum 

Acești tineri sunt 
obligați să părăsească 
sistemul, cei mai mulți 
nefiind pregătiți pentru 
identificarea de soluții 
la marile probleme ale 
unei vieți decente, cea 
mai gravă fiind 
identificarea unui loc de 
muncă. Considerăm că 
obținerea unui permis 
de conducere pentru 
tinerii apți medical 
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30 de zile de la transmiterea facturilor.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 
 

provenind din sistemul 
de protecție a copilului, 
eventual a unui atestat 
profesionist dacă 
descoperă că a fi șofer 
profesionist le oferă 
cariera pe care și-o 
doresc, crește șansele 
acestora de a-și găsi un 
loc de muncă.  
Este evident că acești 
tineri nu au posibilitățile 
financiare necesare 
plății tarifelor presupuse 
de școlarizarea în 
vederea obținerii 
permisului de 
conducere. Propunem, 
așadar ca aceștia să 
poată obține permisul 
de conducere cu 
finanțare de la bugetul 
de stat. 
 

7. 2. La articolul 241, după alineatul (3), se introduc patru 
noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins: 
 
„(4) Conducătorii auto pot urma un curs de formare în 
vederea pregătirii speciale pentru conducere auto 
defensivă. 
 
 
 
(5) Cursul de formare prevăzut la alin. (4) este 
obligatoriu pentru conducătorii de vehicule speciale 

4. La articolul 241, după alineatul (3), se introduc cinci noi 
alineate, alineatele (4) - (8), cu următorul cuprins: 
 
„(4) Conducătorii auto pot urma un curs de formare în vederea 
pregătirii speciale pentru conducere defensivă a 
autovehiculelor. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii  
 
(5) Conducătorii de vehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) 
sunt obligați să urmeze cursul de conducere defensivă a 
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dotate cu semnale speciale de avertizare luminoase 
prevăzute la art. 32 alin. (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Normele privind autorizarea şcolilor de conducători 
auto şi a instructorilor auto în domeniul conducerii auto 
defensive, normele privind atestarea profesorilor de 
legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto în 
domeniul conducerii auto defensive, precum şi procedura 
de examinare şi formare în domeniul conducerii auto 
defensive se stabilesc prin ordin al Ministrului 
Transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
 
 
 

autovehiculelor. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii  
 
 (6) Cursul de conducere defensivă a autovehiculelor 
prevăzut la alin. (4) și (5) se susține la școlile/entitățile de 
conducători auto în domeniul conducerii defensive, 
autorizați potrivit prezentei legii. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii  
 
(7) Normele/criteriile privind autorizarea şcolilor/entităților de 
conducători auto în domeniul conducerii defensive a 
autovehiculelor, normele privind atestarea lectorilor, 
profesorilor şi a instructorilor de conducere auto în domeniul 
conducerii defensive a autovehiculelor, procedura de examinare 
şi formare în domeniul conducerii defensive a autovehiculelor, 
precum și procedura de colectare și centralizare a datelor 
privind evidența conducătorilor de vehicule care au urmat 
cursurile de conducere defensivă a autovehiculelor, se 
întocmesc de către Ministerul Transporturilor și infrastructii și 
se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și 
infrastructurii. Datele centralizate privind evidența 
conducătorilor de vehicule care au urmat cursurile de 
conducere defensivă a autovehiculelor sunt transmise anual 
către Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul 
Transporturilor și infrastructurii actualizează lunar și 
transmite către Ministerul Finanțelor Publice lista școlilor de 
conducere defensivă a autovehiculelor autorizate să 
furnizeze cursuri deductibile fiscal.  
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii  
 
„(6) Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto în 
domeniul conducerii auto defensive, normele privind atestarea 
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(7) Evidenţa conducătorilor de vehicule care au urmat 
cursuri în domeniul conducerii defensive se ţine de 
către Poliţia Rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, care evaluează anual eficienţa acestor cursuri 
raportat la gradul de implicare al absolvenţilor în 

lectorilor, profesorilor şi a instructorilor de conducere auto în 
domeniul conducerii auto defensive, procedura de examinare şi 
formare în domeniul conducerii auto defensive, precum și 
procedura de colectare și centralizare a datelor privind 
evidența conducătorilor de vehicule care au urmat cursurile 
de conducere defensivă, se întocmesc de către Ministerul 
Transporturilor, se aprobă prin ordin al Ministrului 
Transporturilor, emis în termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legii, și se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. Datele centralizate privind evidența 
conducătorilor de vehicule care au urmat cursurile de 
conducere defensivă sunt transmise anual către Ministerul 
Administrației și Internelor. Ministerul Transporturilor va 
actualiza lunar și transmite către Ministerul de Finanțe lista 
școlilor de conducere defensivă autorizate să furnizeze 
cursuri deductibile fiscal.” 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
 
(8) Poliţia Rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
conform datelor centralizate primite de la Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, evaluează 
anual eficiența acestor cursuri prin raportare la gradul de 
implicare al absolvenților în accidente de circulație. Procedura 
de evaluare a eficienței se stabilește prin ordin al ministrului 
afacerilor interne.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 
(8) Poliţia Rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
conform datelor centralizate primite de la Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, evaluează 
anual eficiența acestor cursuri prin raportare la gradul de 
implicare al absolvenților în accidente de circulație. Procedura 
de evaluare a eficienței se stabilește prin ordin al ministrului 



11 
 

accidente de circulaţie. Procedura de ţinere a evidenţei şi 
de evaluare a eficienţei se stabilesc prin ordin al 
Ministerului Afacerilor Interne, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
 

afacerilor interne în termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi și se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.” 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
 

8.  
 
 
Art. 1061 - (1) Titularul unui permis de conducere eliberat 
de către o autoritate română sau străină susţine, în mod 
obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a 
exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare 
agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-
verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a 
cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea 
a fost aplicată pentru: 
 
a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice; 
b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, 
depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă 
prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au 
rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La articolul 1061, partea introductivă a alineatului (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 1061 - (1) Titularul unui permis de conducere eliberat de 
către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, 
până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului 
de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori 
tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de 
circulaţie sau urmează cursul de conducere defensivă a 
autovehiculelor, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru: 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
 
 
6. La articolul 1061 alineatul (1), după litera b) se introduce o 
nouă literă, litera c) cu următorul cuprins: 
 
„c) comportament agresiv.” 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
Dep.Gabriel Andronache-PNL 
 
 
7. La articolul 1061, alineatele (2) – (4) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
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(2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie 
se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a 
dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce 
autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie 
pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. 
c), până la expirarea acesteia. 
 
 
 
 
(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a 
conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, 
fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul 
permisului de conducere nu promovează testul de 
cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă 
pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de 
suspendare. 
 
 
 
(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a 
cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în 
una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de 
verificare se susţine până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei 
de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. 

„(2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie sau 
cursul de conducere defensivă a autovehiculelor se susţine, în 
mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea 
exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare 
agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de 
zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) și d), până la expirarea 
acesteia. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce 
prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă 
formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere 
nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, nu 
se prezintă pentru susţinerea acestuia sau nu urmează cursul de 
conducere defensivă a autovehiculelor până la expirarea 
perioadei de suspendare. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii 
de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre 
situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare sau 
cursul de conducere defensivă a autovehiculelor se susţine 
până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii  
 

9. Art.II.- (1) Prin excepţie de la prevederile Codului fiscal, 
conducătorii de vehicule prevăzuţi la art.241 alin.(4) - (5) 
din OUG nr. 195/2002 beneficiază de deducerea din 
impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru 
absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii 
speciale pentru conducere auto defensivă, în situaţia în 

Art. II – (1) Prin excepţie de la prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codului fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, conducătorii de vehicule prevăzuţi la art. 241 alin. (4) 
și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, beneficiază de deducerea 
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care aceste cheltuieli au fost suportate din surse proprii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin.(1) sunt 
suportate de către angajator, acesta beneficiază, prin 
excepţie de la prevederile Codului Fiscal, de deducerea din 
impozitul pe profit/venit a cheltuielilor respective. 
 
 
 
 

din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru absolvirea 
unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru 
conducere defensivă a autovehiculelor, în situaţia în care aceste 
cheltuieli au fost suportate din surse proprii. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(1) De la data de 1 martie 2022, prin excepţie de la prevederile 
Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, conducătorii de vehicule prevăzuţi la 
art. 241 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, beneficiază de deducerea 
din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru absolvirea 
unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru 
conducere defensivă a autovehiculelor, în situaţia în care aceste 
cheltuieli au fost suportate din surse proprii. 
 
Dep.Gabriel Andronache-PNL 
Dep.Alfred Simonis-PSD 
 
(2) În situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt 
suportate de către angajator, acesta beneficiază, prin excepţie de 
la prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificările și 
completările ulterioare, de deducerea din impozitul pe 
profit/venit a cheltuielilor respective. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(2) În situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt 
suportate de către angajator, acesta beneficiază, prin excepţie de 
la prevederile Codului Fiscal, de deducerea din impozitul pe 
profit/venit a cheltuielilor respective, începând cu data de 1 
martie 2023. 
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(3) Cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de 
formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere 
auto defensivă de către conducătorii de vehicule cu vârsta 
cuprinsă între 18-26 ani care se află în continuarea studiilor 
şi nu realizează venit sunt deduse din impozitul pe venitul 
realizat de către persoanele prevăzute la art. 499 din Codul 
civil. 

Dep.Gabriel Andronache-PNL 
Dep.Alfred Simonis-PSD 
 
(3) Cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de formare 
în vederea pregătirii speciale pentru conducere defensivă a 
autovehiculelor de către conducătorii de vehicule cu vârsta 
cuprinsă între 18-26 ani care se află în continuarea studiilor şi nu 
realizează venit sunt deduse din impozitul pe venitul realizat de 
către persoanele prevăzute la art. 499 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 
(4) Cheltuielile efectuate cu absolvirea unui curs de formare 
în vederea pregătirii speciale pentru conducere defensivă a 
autovehiculelor pentru conducătorii de autovehicule care au 
obținut permisul de conducere în condițiile art. 23 alin. (11), 
dacă nu se încadrează în predeverile alin. (1) sau (2), se 
suportă de la bugetul de stat. Teza a II-a a art. 23 alin (11) se 
aplică în mod corespunzător. 
 
Autor: Bende Sándor – UDMR 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(5) Categoriile de conducători de vehicule prevăzuți la art. 
241 alin. (4)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
195/2002, altele decât cele menționate la articolul II, 
alineatele (1)-(3), din prezenta lege, beneficiază de dreptul de 
deducere a cheltuielilor efectuate pentru absolvirea unui curs 
de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere 
auto defensivă, conform normelor metodologice întocmite de 
către Ministerul de Finanțe și aprobate prin ordin al 
Ministrului de Finanțe. 
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Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
(6) Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor cu 
cursurile de conducere defensivă și modul în care acestea 
devin deductibile fiscal, se întocmesc de către Ministerul de 
Finanțe Publice, se aprobă prin ordin al ministrului 
finanțelor publice, emis în termen de 90 de zile de zile de la 
intrarea în vigoare a legii, și se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
 

10. Art.III.- (1) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Ministrul afacerilor interne emite ordinul 
prevăzut la art.241 alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu completările aduse prin prezenta lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Conducătorii de vehicule speciale la art.32 alin. (2) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu completările aduse 
prin prezenta lege, care desfăşoară activitatea la data 

Art. III.- (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi se aprobă ordinul prevăzut la art. 241 alin. (7) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările și completările aduse prin 
prezenta lege, și se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se aprobă ordinal prevăzut la art. 241 alin. (8) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările și 
completările aduse prin prezenta lege, și se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(3) Conducătorii de vehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, 
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intrării în vigoare a prezentei legi vor îndeplini obligaţia 
prevăzută la art.241 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu completările aduse prin prezenta lege în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a ordinului 
Ministrului Transporturilor, pentru adoptarea procedurii de 
examinare şi formare în domeniul conducerii auto 
defensive. 

care desfăşoară activitatea la data intrării în vigoare a prezentei 
legi vor îndeplini obligaţia prevăzută la art. 241 alin. (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice nr. 195/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin 
prezenta lege în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a 
ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și 
comunicațiilor pentru adoptarea procedurii de examinare şi 
formare în domeniul conducerii defensive a autovehiculelor. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

11.  Art. IV - Normele/criteriile privind autorizarea 
școlilor/entităților de conducere defensivă sunt cele similare 
cu condițiile de autorizarea a școlilor de conducere auto. 
Procedura de formare și examinare este emisă de către 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
care ține evidența acestora la nivel național, urmând a fi 
aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, 
infrastructurii și comunicațiilor în termen de 9 luni de la 
publicarea prezentei legii în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii  
 

 

12.   
Art. V - Evidența conducătorilor auto care au urmat 
cursurile de conducere defensivă a autovehiculelor în 
instituțiile autorizate, este ținută într-un Registru unic la 
nivel național de către Autoritatea Rutiera Română – ARR, 
pe baza datelor raportate lunar de către fiecare furnizor de 
servicii autorizat. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
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13.  Art. VI. - Anual, Autoritatea Rutieră Româna – ARR 
transmite datele astfel centralizate către Direcția Rutieră din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea verificării 
abaterilor rutiere comise și implicarea în accidente a 
conducătorilor auto care au urmat cursurile de conducere 
defensivă a autovehiculelor pentru evaluarea eficienței 
programului de pregătire, prin comparație cu un eșantion 
similar de conducători auto care nu au urmat asemenea 
cursuri. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 

14.  Art. VII. -Analiza eficienței programului de finanțare a 
cursurilor de conducere defensivă a autovehiculelor se face 
la nivelul Consiliului Interministerial pentru Siguranța 
Rutieră denumit în continuare CISR, din perspectiva 
reducerii victimizării prin accidente rutiere și a costurilor 
sociale generate. Pe baza concluziilor desprinse CISR 
formulează recomandări pentru îmbunătățirea programului. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 

15.  Art. VIII. – (1) Contravaloarea cursurilor pentru 
conducătorii de vehicule speciale prevăzute la art. 32 alin. (2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 
republicată, cu completările și modificările ulterioare, 
precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta 
lege, este suportată de către instituția publică unde își 
desfășoară activitatea. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(2) Contravaloarea cursurilor pentru conducătorii de 
vehicule prevăzuți la art. 1061 alineatul (1) literele a) și c) și 
alineatele (2) – (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
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nr. 195/2002 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse 
prin prezenta lege, este suportată de către aceștia.  
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(3) Normele privind decontarea cheltuielilor cu cursurile de 
conducere defensivă a autovehiculelor și modul în care 
acestea devin deductibile fiscal, se întocmesc de către 
Ministerul Finanțelor Publice prin ordin al ministrului 
finanțelor publice în termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, dar nu mai târziu de la prezentarea 
proiecției bugetare pentru Legea bugetului de stat a anului 
următor și se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 

 


