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Corpul Național al Polițiștilor vă informează  că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 
din data de 28 mai 2020 a fost publicată HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 424 din 27 mai 2020 

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/HG_424completarea_RegOUG195.pdf 

 
Potrivit notei de fundamentare a acestui act normativ situația actuală anterior adoptării acestuia 
se prezenta astfel: 

 În art. 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, se prevede că 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 cetăţenilor şi al personalului 
propriu, precum şi pentru a evita posibila suspendare a activităţii serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pe perioada stării de 
urgenţă instituită prin decret prezidenţial a fost suspendată desfăşurarea probelor teoretice 

şi practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere; 
 In această perioadă, la nivel naţional erau programaţi pentru susţinerea probei practice 

72.456 de candidati, iar în perioada imediat următoare, respectiv 18.05-15.06.2020, sunt 

programaţi 10.248 de candidați; 
 Având în vedere că în perioada stării de urgenţă, persoanele programate nu s-au putut 

prezenta pentru susţinerea probei practice din motive independente de voinţa lor, precum 
şi faptul că suspendarea activităţii de examinare pentru obţinerea permisului de conducere 
în această perioadă va conduce la un aflux sporit de cetăţeni care vor adresa solicitări pentru 

asigurarea acestor servicii odată cu reluarea activităţii de examinare, pentru evitarea 
deficienţelor care ar putea afecta calitatea activităţii serviciilor publice comunitare regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi implicit imaginea instituţională, se 
impune reglementarea prelungirii valabilităţii cursului de pregătire teoretică şi practică, 
respectiv acordarea unui nou termen de valabilitate cursului, în vederea susţinerii 

examenului pentru obţinerea permisului de conducere; 
 reglementarea unei măsuri cu caracter reparatoriu pentru persoanele care au fost puse în 

imposibilitatea de a-şi exercita dreptul de susţinere a examenului în vederea obţinerii 
permisului de conducere pe perioada stării de urgenţă urgenţă stabilită prin Decretul nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungită prin 

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 
 

Schimbările preconizate prin HG sunt: 

 prelungirea valabilităţii cursului de pregătire teoretică şi practică în vederea susţinerii 
examenului pentru obţinerea permisului de conducere cu echivalentul perioadei în care a 

acţionat starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare, de alertă sau de război, care a avut 
ca efect suspendarea activităţii de examinare; 

 acordarea unui nou termen de valabilitate cursului, a cărui durată este echivalentă cu 

perioada care a atras suspendarea activităţii de examinare în vederea obţinerii permisului 
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de conducere, atunci când valabilitatea cursului de pregătire teoretică şi practică expiră pe 

durata stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare, de alertă sau de război; 
 aplicarea dispoziţiilor propuse la art.361 alin.(2) în mod corespunzător şi pentru cursurile 

de pregătire teoretică şi practică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea 

permisului de conducere a căror valabilitate a expirat în perioada stării de urgenţă stabilită 
prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi 

prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României. 
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