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Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe site-ul Ministerului 

Afacerilor Interne a fost publicat proiectul Ordinului MAI pentru modificarea Ordinului 
ministrului administrației și internelor nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind procedura 

de examinare pentru obținerea permisului de conducere.  
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/305_1596715397_proiect_OMAI.pdf 

 

Prin proiect urmează să fie operate modificări și completări asupra dispozițiilor conținute de anexa 
nr. 4 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010, în contextul intrării în vigoare 

a Directivei (UE) 2020/612 a Comisiei din 4 mai 2020 de modificare a Directivei 2006/126/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere. 
 

În momentul actual anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 la 
categoria A2 se precizează următoarele: „Motocicletă fără ataș, cu o putere a motorului de cel 

puţin 20 kW, dar de maximum 35 kW şi cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 
kW/kg. Dacă motocicleta este acţionată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a 
motorului trebuie să fie de cel puţin 400 cm3, fiind admisă o toleranţă în minus de cel mult 5 cm3. 

Dacă motocicleta este acţionată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului 
trebuie să fie de cel puţin 0,15 kW/kg.”  

 
Modificare impusă de prevederile Directivei (UE) 2020/612:  
„Motocicletă fără ataş, cu o putere a motorului de cel puţin 20 kW, dar de maximum 35 kW şi cu 

un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/kg. Dacă motocicleta este acţionată de 
un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puţin 

250 cm3. Dacă motocicleta este acţionată de un motor electric, raportul putere/greutate al 
vehiculului trebuie să fie de cel puţin 0,15 kW/kg.”  
 

Totodată, potrivit art. 2 alin. (1) din Directiva (UE) 2020/612 statele membre adoptă și publică, 
până cel mai târziu 1 noiembrie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesar 

pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul 
actelor europene. 
 

Cerințele pentru motocicletele de încercare din categoria A2 care urmează să fie utilizate în timpul 
probei de verificare a aptitudinilor și comportamentului trebuie să fie adaptate la progresul tehnic, 

în special având în vedere dezvoltarea motoarelor cu ardere și a șasiului precum și utilizarea pe 
scară mai largă a motocicletelor electrice. Adaptarea specificațiilor tehnice pentru vehiculele de 

încercare din categoria A2 trebuie, de asemenea, să se asigure că solicitanții sunt testați pe 
vehicule care sunt reprezentative pentru categoria pentru care urmează să fie eliberat permisul 
de conducere. 
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