REFERAT DE APROBARE
a proiectului de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi
internelor nr.157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.157/20121 a transpus prevederile art. 1 alin.
(1) şi ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20
decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată şi
completată prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011 și prin pct. I din anexa
la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012.
Normele de drept ale Uniunii Europene în domeniul permisului de conducere, prevăzute în
Directiva 2006/126/CE, au fost modificate prin Directiva (UE) 2015/6532, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 107 din 25 aprilie 2015, statele membre având obligaţia
să le transpună în legislaţia naţională.
Directiva (UE) 2015/653 aduce modificări anexei I la Directiva 2006/126/CE în privința
codurilor armonizate ale Uniunii Europene care sunt actualizate fie prin introducerea unor coduri
noi, fie prin eliminarea sau unificarea celor existente. Aceste coduri conțin informații
suplimentare/restricții ce sunt înscrise la rubrica „Restricții” din permisul de conducere.
Având în vedere obligaţia României de transpunere în legislaţia naţională a Directivei (UE)
2015/653, a fost elaborat proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului
administraţiei şi internelor nr.157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere.
Prin acest proiect de act normativ se propun următoarele modificări la OMAI nr.157/2012:
înlocuirea anexei 2 referitoare la Codurile armonizate ale Uniunii Europene
(restricţii medicale, adaptări obligatorii ale autovehiculelor şi aspecte administrative).
Prin acest demers se asigură transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor cuprinse
în Anexa la Directiva (UE) 2015/653;
modificarea mențiunilor explicative cuprinse la rubrica 12 din conținutul permisului de
conducere (prevăzute în Anexa 1). Astfel, rubrica 12 va avea următorul conținut:
„12. informaţii suplimentare/restricţii, în formă codificată, în privinţa fiecărei categorii în
cauză. În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat
permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscripționată pe orizontală cu acelaşi număr
(12) din subsolul tabelului, sub rubricile 9, 10 şi 11;”
modificarea mențiunii de transpunere a normelor Uniunii Europene pentru a se
evidenția acest ultim demers de transpunere. De asemenea, proiectul conține o mențiune
distinctă de transpunere a Directivei (UE) 2015/653.
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