
 

 

 

 

ORDINUL 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

Nr. __________ din ___________  

pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de 

autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin 

Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 599/2008 

 

 

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

ministrul afacerilor interne, emite următorul: 

   

O R D I N : 

 

Art. I – Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și 

reformei administrative nr. 599/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 803 și 803 bis din 2 decembrie 2008, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează: 

 

1. La articolul 90, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu 

următorul cuprins: 

,,(3) Autovehiculele din dotarea unităților folosite pentru desfășurarea misiunilor 

specifice pot fi utilizate și în cadrul programelor de pregătire destinate perfecționării 

tehnicilor de conducere auto, prin nominalizarea acestora în dispoziția zilnică sau 

ordinul de zi pe unitate.” 

 

2. La Anexa nr. 11 punctul nr. 5, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. 

d), cu următorul cuprins: 

„d) prin excepție, pentru autovehiculele utilizate în cadrul programelor de pregătire 

destinate perfecționării tehnicilor de conducere auto, la Itinerariul de deplasare din 

foaia de parcurs se va menţiona sintagma „Program de pregătire”, iar distanța 

parcursă în km se va completa în coloana „În localitate.” 

 

3. La Anexa nr. 11, punctul nr. 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„7. În foile de parcurs ale autovehiculelor Şcoală, precum și a celor utilizate în 

cadrul programelor de pregătire destinate perfecționării tehnicilor de conducere 

auto, la rubrica „persoana care a folosit autovehiculul” va semna elevul (cursantul)      

/ personalul MAI care parcurge programul de pregătire.” 



 

 

 

 

4. La Anexa nr. 25, în cadrul Notei***), liniuța a 4-a se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„ - la cursurile de pilotaj sportiv și la programele de pregătire destinate perfecționării 

tehnicilor de conducere auto;” 

 

Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

Ion Marcel VELA 

 

 


