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Permisul de conducere
Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările 
agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de 
conducere corespunzător.

Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.

CATEGORIA  AM

Mopede. 
Mopede cu două roți, a căror viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu

depășește 45 km/h, și care sunt echipate cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o 
capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz,

electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu 
depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – 
privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  A1

1. motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport  putere/
greutate de cel mult 0,1 kW/kg;

2. tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;

Motociclete din categoria A1 fără ataș, cu o putere a motorului de maximum 11 kW și cu un raport

putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, care pot atinge o viteză de cel puțin 90 km/h. Dacă motocicleta este 
acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 120 
cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor 
electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,08 kW/kg. (Anexa nr 4 la OMAI 
82/2013 – privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  A2

Motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi 
care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

Motocicletă fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 20 kW, dar de maximum 35 KW, și cu un raport 
putere/greutate care nu depășește 0, 2 kW/kg. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere 
internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 400 cm3, fiind admisă o toleranță în 
minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul
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putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,15 kW/kg. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind 
procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  A

Motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;

Motocicletă fără ataș, a cărui masă fără încărcătură este mai mare de 180 kg, cu o putere a motorului de 
cel puțin 50 kW. Statul membru poate accepta o toleranță de 5 kg sub masa minimă obligatorie. Dacă 
motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie 
de cel puțin 600 cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3.

Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie 
de cel puțin 0, 25 kW/kg. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind procedura de examinare pentru obtinerea 
permisului de conducere)

CATEGORIA  B1

Cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de 
mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere 
internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală 
continuă maximă nu depăşeşte 15 kW;

Cvadriciclu cu motor care poate atinge o viteză de cel puțin 60 km/h. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind 
procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  B

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe 
scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă 
autorizată nu depăşeşte 750 kg;

3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un 
autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;

Vehicule din categoria B, cu 4 roți, care pot atinge o viteză de cel puțin 100 km/h. (Anexa nr 4 la OMAI 
82/2013 – privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  BE

Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un 
autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată 
nu depăşeşte 3.500 kg;
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Ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria B și o remorcă cu masa maximă autorizată de 
cel puțin 1.000 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 100 km/h și care nu se încadrează la categoria B; 
compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt 
ca și autovehiculul; corpul închis poate fi, de asemenea, puțin mai îngust decât autovehiculul, cu condiția 
ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; 
remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind 
procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  C1

Autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 
3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 
pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a 
cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

Un vehicul din subcategoria C1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu o lungime de cel 
puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării 
roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) 
nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât 
de lat și înalt ca și cabina. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind procedura de examinare pentru obtinerea 
permisului de conducere)

CATEGORIA  C1E:

1. ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau 
semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală 
maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

2. ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca 
sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a 
ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

Un ansamblu alcătuit dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 și o remorcă cu masa maximă 
autorizată de cel puțin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel puțin 8 m și poate să atingă o viteză 
de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care este cel puțin 
tot atât de lat și înalt ca și cabina; de asemenea, corpul închis poate să fie puțin mai îngust decât cabina, 
cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale 
autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.

(Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  C

1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai 
mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara 
conducătorului auto;
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2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată 
nu depăşeşte 750 kg;

Un vehicul din categoria C cu masa maximă autorizată de cel puțin 12.000 kg, cu lungimea de cel puțin 8 m, 
cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; care este prevăzut cu 
sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS) și cu un sistem de transmisie care presupune o 
selecție manuală a vitezelor de către conducătorul auto și cu aparatură de înregistrare, conform cu definiția 
din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare 
în transportul rutier; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin 
tot atât de lat și de înalt ca și cabina; vehiculul trebuie prezentat cu o masă totală minimă reală de 10.000 kg. 
(Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  CE

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă 
a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

Un vehicul articulat sau un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria C și o remorcă cu 
lungimea de cel puțin 7,5 m; atât vehiculul articulat, cât și ansamblul au o masă maximă autorizată de cel 
puțin 20.000 kg, o lungime de cel puțin 14 m și o lățime de cel puțin 2,40 m, pot atinge o viteză de cel puțin 
80 km/h, sunt prevăzute cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), sunt echipate cu 
un sistem de transmisie care presupune o selecție manuală a vitezelor de către conducătorul auto și cu 
aparatură de înregistrare, conform cu definiția din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de 
marfă din remorcă constă dintr-un corp închis, care este cel puțin tot atât de lat și de înalt ca și cabina; atât 
vehiculul articulat, cât și ansamblul trebuie prezentate cu o masă totală minimă reală de 15.000 kg. (Anexa 
nr 4 la OMAI 82/2013 – privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  D1

1. autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul 
auto şi a cărui lungime maximă nu depăşeşte 8 m;

2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă 
totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

Un vehicul din subcategoria D1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu lungimea de cel puțin 
5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților 
în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 
3.821/85. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de 
conducere)

CATEGORIA  D1E

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă 
totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de 
persoane;
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Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 și o remorcă cu masa maximă 
autorizată de cel puțin 1.250 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă 
din remorcă constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie 
prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind procedura de 
examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  D

Autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului 
conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală 
maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

Un vehicul din categoria D cu lungimea de cel puțin 10 m, cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate 
atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării 
(ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85. (Anexa nr 4 
la OMAI 82/2013 – privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  DE

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă 
totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de 
persoane;

Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D și o remorcă cu masa maximă autorizată 
de cel puțin 1.250 kg, lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; 
compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m 
înălțime; remorca trebuie prezentată cu o greutate totală minimă reală de 800 kg.

CATEGORIA  Tb

Troleibuz.
Troleibuze din dotarea unităților de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de 
reglementările legale în domeniu. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind procedura de examinare pentru 
obtinerea permisului de conducere)

CATEGORIA  Tv

Tramvai.
Tramvaie din dotarea unităților de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de 
reglementările legale în domeniu. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind procedura de examinare pentru 
obtinerea permisului de conducere)
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CATEGORIA Tr

Tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări;

Tractor pe roți, cu cel puțin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum și pentru tractarea 
unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri. (Anexa nr 4 la OMAI 82/2013 – privind 
procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)

Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:

a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D - conducătorilor auto care deţin permis de conducere  categoria B şi care 
au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate;

b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE - conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru 
categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate.

Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează:

a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile 
de vehicule din categoria BE;

b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii 
deţin permis de conducere pentru categoria D;

c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE suntvalabile pentru 
ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;

d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria 
AM;

e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;

 f ) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, 
B1, C1, respectiv D1;

g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu  motor având o 
putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.

Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de 
vehicule prevăzute la lit. f ) pct. 3 din anexa nr. 1 OUG 195/2002, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 
kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire 
a conducătorilor de vehicule.

Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conducă şi un 
ansamblu de vehicule format dintr-un tractor şi una sau doua remorci.

Au dreptul să conducă vehicule din categoria Tr şi posesorii permiselor de conducere valabile pentru una 
dintre categoriile B, BE, C sau CE, după cum urmează:

a) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă  tractor rutier, cu 
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masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o  remorcă a cărei greutate maximă 
autorizată să fie mai mică de 750 kg;

b) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul să conducă  tractor rutier, 
cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă 
autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;

c) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul să conducă  tractor rutier, cu 
masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa  o remorcă a cărei greutate maximă 
autorizată să fie mai mică de 750 kg;

d) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul să conducă  tractor rutier, cu 
masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă 
autorizată să fie mai mică decât greutatea maximă  a tractorului.

Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul să conducă şi vehicule 
din categoria Tb - troleibuz.

Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta minimă prevăzută de art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care 
solicită examinarea;

c) să nu se găsească sub incidenţa prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor când face dovada că 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 116 din acelaşi act normativ;

Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:

a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;

b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;

c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din 
categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;

d)21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din 
categoria A;

 e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare 
a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător 
categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor 
în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin 
regulament.
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Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România pentru 
o perioadă de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să 
le examineze. Dovada existenţei uneia dintre aceste situaţii se face cu documentele prevăzute de actele 
normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera 
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau regimul străinilor 
în România, după caz.

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către 
autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa sau, în cazul celor aflaţi la 
studii în România, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ.

Proba teoretică se susţine în limba română.

În cazul candidaţilor cetăţeni români aparţinând minorităţilor naţionale, proba teoretică se poate susţine, 
la cerere, în limba maternă, în condiţiile art. 19 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic 
European, proba teoretică se poate susţine, la cerere, în limbile engleză, franceză sau germană.”

Optiunea privind limba de examinare se consemnează pe cererea-tip. 

Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:

a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D, DE, Tr, Tb şi Tv;

b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi 
BE.

Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost 
condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe 
drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare 
corporală gravă, produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a 
intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1).

Dosarul de examinare trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea-tip, semnată de candidat;

b) fişa de şcolarizare, emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile 
de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea 
autovehiculelor din grupa. ..», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul 
eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul  
este apt să le conducă, se păstrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul;

c) certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate;

d) copia actului de identitate valabil;
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e) dovada de plată a taxelor şi tarifelor aferente obţinerii permisului de conducere.

Candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri 
judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) din 
ordonanţa de urgenţă prezintă documentele prevăzute la lit. a), c)-e) şi trebuie să facă dovada că este apt 
din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria 
solicitată, printr-un document eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată, precum şi faptul că 
este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un 
document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document 
autorităţii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, şi să solicite eliberarea unui nou permis de 
conducere.

Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se predă de către persoana care îl deţine, în termen 
de 30 de zile, autorităţii emitente.
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ORDIN nr. 123 din 5 august 2013 privind condiţiile de eliberare a per-
misului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a dupli-
catului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului 
de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului.

În temeiul art. 24 alin. (53) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al 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 ordin:

Art. 1
Prezentul ordin stabileşte condiţiile privind eliberarea:

a) permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia; 
b) duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui 
titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

Art. 2
(1) Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a 
duplicatului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune 
personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare 
a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public comunitar.

(2) În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în 
străinătate, cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială 
autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi 
de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege 
sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 
oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenţia de la Haga), la care România a aderat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.

(3) Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui 
duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis 
permisul de conducere anterior.

Art. 3
(1) Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a 
duplicatului, prevăzută în anexă, se depune împreună cu următoarele documente:

a) actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în  România, în 
original şi copie, sau, în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3), numai în copie;
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b) procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie, în cazul prevăzut la art. 2 alin. 
(2);

c) dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

d) documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct 
de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea  permisului de 
conducere, numai în cazul prevăzut la art. 1 lit. a);

e) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului;

f ) două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. 2 
alin. (2) şi în cazul cererilor depuse la alt serviciu public comunitar decât cel de la domiciliul solicitantului.

(2) Originalul actului de identitate se restituie pe loc titularului, după confruntarea copiei cu acesta.

(3) Fotografiile titularului se confirmă de către lucrătorul serviciului public comunitar care primeşte 
cererea şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) reprezintă fizionomia actuală a titularului;

b) sunt realizate din faţă, pe un fond clar, de culoare albă, astfel încât să permită identificarea conturului 
capului;

c) titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să 
reprezinte o stare comună; sau

d) dacă titularul are capul acoperit, pentru motive religioase, faţa acestuia, de la baza bărbiei şi  până la 
frunte, trebuie să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină;

e) titularul poate purta ochelari ale căror lentile nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi 
nu au porţiuni care să ascundă ochii, iar rama ochelarilor nu acoperă nicio porţiune a ochilor.

(4) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2):

 a) cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a  duplicatului 
se semnează de titular în faţa funcţionarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă;

 b) documentul prevăzut la alin. (1) lit. d), care trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile de  supralegalizare 
prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la  Haga cu privire la suprimarea 
cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine; documentul se prezintă la serviciul public comunitar în 
original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular;

c) fotografiile se aplică pe cerere, în spaţiul anume destinat, respectiv pe procura specială, în colţul din 
dreapta sus, şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.

(5) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (3), cererea poate fi transmisă prin poşta electronică, situaţie în care 
documentele prevăzute la alin. (1) se transmit odată cu cererea, scanate, în format electronic.
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(6) În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în 
mod corespunzător a cererii prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 4
(1) Documentele care însoţesc cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate 
administrativă sau a duplicatului se arhivează la serviciul public comunitar care soluţionează cererea.

(2) După implementarea cererii în Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere 
şi vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea. Până la eliberarea 
noului permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, titularului i se 
eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, care atestă depunerea actelor, cu excepţia situaţiei în 
care documentele au fost transmise în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3).

Art. 5
În permisul de conducere se menţionează categoriile de vehicule pe care titularul este apt din punct de 
vedere medical să le conducă, precum şi perioada de valabilitate administrativă a permisului de conducere 
pentru fiecare categorie de vehicule.

După caz, în permisul de conducere se înscriu şi codurile armonizate ale Uniunii Europene.

Art. 6
(1) Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta 
de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa 
indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competenţă 
teritorială se află această adresă.

(2) În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondenţă, permisul de conducere se ridică de la 
serviciul public comunitar menţionat de solicitant în cerere. În cazul în care cererea a fost transmisă prin 
poşta electronică, pentru ridicarea permisului de conducere titularul depune la serviciul public comunitar, 
în original, documentele ale căror copii au fost transmise în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (5).

Art. 7
(1) Eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat poate 
fi efectuată şi în cazul reţinerii permisului de conducere anterior pe teritoriul altui stat, dacă nu s-a dispus 
suspendarea ori anularea dreptului de a conduce în condiţiile art. 115 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(2) În situaţia în care permisul de conducere a fost reţinut în condiţiile prevăzute la art. 111 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pot 
depune cereri pentru eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă ori a unui 
duplicat, în condiţiile prezentului ordin, cu excepţia cazurilor în care permisul de conducere a fost reţinut 
ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate.



15Permisul de conducere auto

Art. 8
(1) În cazul deţinerii unui permis de conducere emis de un alt stat decât cele prevăzute în anexa nr. 
1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de 
conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, care a înlocuit un permis de 
conducere obţinut în România, se poate solicita eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate 
administrativă sau a unui duplicat, în condiţiile prezentului ordin, numai pentru categoriile obţinute prin 
examen în România, dacă dreptul de a conduce nu a fost anulat ori exercitarea acestuia nu este suspendată 
sau grevată de alte restricţii.

(2) În situaţia menţionată la alin. (1), solicitantul depune, pe lângă documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), 
declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. f ) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011.

(3) Permisul de conducere străin se remite autorităţii emitente.

Art. 9
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 8 august 2013.

Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Semneaza 
p. Ministrul afacerilor interne, 
Florea Oprea 
secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 495 din data de 6 august 2013
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ANEXĂ: CERERE

Subsemnatul/Subsemnata, ......................., cu domiciliul în judeţul (sectorul) ................., localitatea 
............. str............... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ....., şi reşedinţa în judeţul (sectorul) ............., 
localitatea .............., str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ....., posesor/posesoare al/a actului de 
identitate seria ....... nr. ........., eliberat de ..........., la

data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua, valabil până la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua, 
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon ............, solicit:

|_| eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă

|_| eliberarea duplicatului permisului de conducere

Solicit expedierea documentului:

|_| la adresa de domiciliu;

|_| judeţul (sectorul) localitatea .............., str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. .....;

|_| serviciul public comunitar din judeţul ............ .

- Anexez: chitanţa nr. ......... din data ......./......./........... şi documentul care atesta faptul că sunt apt 
medical, eliberat de ............, cu nr. ......... din data ......./......./........... .

Declar pe propria răspundere că permisul de conducere emis de autoritatea competentă din (judeţul/
municipiul Bucureşti) ............ a fost:

|_| pierdut

|_| furat

|_| reţinut pe teritoriul statului ............

Declar că nu mi-a fost comunicată de către autorităţile   LOC PENTRU FOTOGRAFIE române 
suspendarea/anularea dreptului de a conduce.     (mărimea 35 x 38,5 mm,  color)

 PREZENTEI CERERI CU DATE CARE NU CORESPUND REALITĂŢII CONSTITUIE INFRACŢIUNE 
DE FALS ÎN DECLARAŢII, PREVĂZUTĂ ŞI PEDEPSITĂ DE ART. 292 DIN CODUL PENAL.

Data: |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua Semnătura

NOTĂ DE INFORMARE

S.p.c.r.p.c.i.v. din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului ....................., înregistrat la Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu nr. ..........., prelucrează 
date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul eliberării 
permisului de conducere.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai 
destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de poliţie, parchetele, instanţele, şi pot fi transmise 
inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu 
un document similar din acea ţară, în condiţiile legii.
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Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de 
dreptul de acces, de intervenţie asupra

datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi 
prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia 
Prefectului Judeţului ............ . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Data ............ Semnătura ...............
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Restituirea permisului de conducere şi reducerea perioadei de 
suspendare a exercitării dreptului de a conduce

Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în 
evidenţă, la cererea titularului, în următoarele cazuri:

 • la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;

• la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei   
contravenţii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile 
sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile, dacă titularul a promovat testul de verificare a cunoaşterii 
regulilor de circulaţie;

• în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecţiunile medicale care au determinat  
declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.

Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căreia a 
fostsăvârşită fapta, la cererea titularului, în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin 
cares-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală ori încetarea urmăririi 
penale,în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau 
prin careprocesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat ori ca urmare a încetării măsurii de 
sigurantaprevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient se efectuează de către serviciul poliţiei 
rutiere care îl are în evidentă, în cazul în care sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii uneicontravenţii 
pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zilesau, după caz, 
a fost majorată cu 30 de zile.

Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie constă în completarea unui test-grilă, ce conţine 15 întrebări 
din legislaţia rutieră. Este declarată “promovată” persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 
întrebări.

Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, în  
perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a  
conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliţiei rutiere.

Aceste prevederi se aplică şi în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, 
potrivitlegii, a fost aplicată sancţiunea contravenţională complementară a suspendării exercitării dreptului 
de aconduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârşirii de către acesta, pe teritoriul 
statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică această sancţiune.

Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea 
dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta restituirea 
documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data 
părăsirii teritoriului României.

În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. precedent, şeful poliţiei rutiere din cadrul I. G.P. 
comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.
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Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, 
dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

• a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;

• a obţinut permis de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei;

• în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a 
exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură;

• în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională 
complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce, dacă:

• perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

• a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei 
suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

• a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul 
testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla subinfluenţa 
alcoolului;

• sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea 
ferată când barierele sau semibarierele sunt coborate ori în curs de coborare sau când semnalele cu lumini 
roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.
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ORDIN 

Nr.163 din 10.08.2011 

privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile 

competente ale altor state cu documente similare româneşti 
- modificat şi completat prin OMAI 149 din 03.10.2014 publicat în MO 725 din 

03.10.2014 

 

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, 

 

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: 

 

Art. I. — Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor 

de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare 

româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

Art. 1.  

(1) Prezentul ordin reglementează preschimbarea, la cerere, cu documente similare româneşti a 

permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la art. 83 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de 

urgenţă, precum şi a celor a căror valabilitate este recunoscută în mod unilateral potrivit art. 83 

alin. (3) din ordonanţa de urgenţă 

(2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale prevăzute la alin. (1) cu 

documente similare româneşti persoanele care au sau îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în 

România în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 

(3) Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea permiselor de conducere naţionale 

prevăzute la alin. (1) cu documente similare româneşti este serviciul public comunitar regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public 

comunitar, pe a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa în 

sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 

(4) Pentru stabilirea competenţei potrivit alin. (3), solicitantul trebuie să declare pe propria 

răspundere că: 

     a) - locuieşte în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la 

adrese din România, dintre care cel puţin una de pe raza de competenţă a serviciului public 

comunitar datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care 

relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături 

profesionale; sau 

      b) -revine periodic la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar 

datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte alternativ în locuri diferite, 

situate în două sau mai multe state membre, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc 

diferit de cel al legăturilor personale; sau 
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       c) -locuieşte în mod obişnuit la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public 

comunitar datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte temporar şi în alt stat 

membru pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată. 

(5) În sensul prezentului ordin, prin state membre se înţelege statele membre ale Uniunii Europene, altele 

decât România, statele membre ale Spaţiului Economic European, precum şi Confederaţia Elveţiană. 

(6) Dovada domiciliului sau a reşedinţei în România se face cu documente aflate în termen de valabilitate, 

după cum urmează: 

a) pentru cetăţenii români, cu actul de identitate; 

b) pentru cetăţenii statelor membre, precum şi pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt 

cetăteni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe 

             teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene,   

             Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene,  

             republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă, la   

             momentul solicitării, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României; 

c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul solicitării, dreptul de şedere 

legală pe teritoriul României. 

 

Art. 2.  

 (1) Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, 

permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile: 

statelor membre prevăzute în anexa nr. 1; 

a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 

noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, cu excepţia celor 

menţionate la lit. a), prevăzute în anexa nr. 2; 

b) statelor prevăzute în anexa nr. 3. 

(2) Permisele de conducere care conţin informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor 

europene armonizate, se preschimbă cu documente similare româneşti, cu condiţia înscrierii 

acestor coduri în rubrica „Restricţii” din permisul de conducere. 

(3) Codurile prevăzute la alin. (2) sunt cele cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, cu 

modificările ulterioare. 

 

Art. 3.  

(1) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) 

pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin prezentul ordin, 

cu categoriile echivalente permiselor de conducere româneşti. 

(2) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) 

ca urmare a schimbării permiselor româneşti, prin care nu au fost echivalate toate categoriile 

deţinute în România, se preschimbă cu documente similare româneşti cu toate categoriile 

înregistrate în evidenţa autorităţilor române, pentru care dreptul de a conduce nu a fost 

suspendat de către autorităţile competente româneşti sau autorităţile statelor prevăzute la art. 2 

alin. (1). 
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(3) Preschimbarea permiselor de conducere naţionale emise de statele cu care România a 

încheiat tratate bilaterale sau multilaterale în materie de recunoaştere reciprocă a permiselor de 

conducere se face conform condiţiilor prevăzute în aceste tratate. 

(4) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) 

persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de vârstă prevăzute la art. 20 din ordonanţa de 

urgenţă sunt preschimbate cu documente similare româneşti numai după data la care deţinătorul 

împlineşte vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria din care face parte vehiculul 

respectiv. 

(5) Permisele de conducere eliberate de autorităţile statelor membre care au fost pierdute, furate 

sau deteriorate se preschimbă pe baza informaţiilor pe care serviciul public comunitar căruia i se 

solicită preschimbarea permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat le deţine cu privire 

la solicitant şi la permisul de conducere sau, în lipsa acestor informaţii, pe baza unei atestări 

primite de la autorităţile competente din statul membru care a eliberat permisul iniţial. 

(6) Pentru facilitarea verificării informaţiilor cu privire la solicitant şi la permisul de conducere 

în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate de autorităţile statelor membre, 

pierdute, furate sau deteriorate, potrivit alin. (5), se poate utiliza reţeaua permiselor de 

conducere a Uniunii Europene. 

 (7) În situaţia în care există indicii suficiente pentru a suspecta că solicitantul preschimbării 

permisului de conducere eliberat de autoritatea competentă a unui stat membru este deja 

titularul unui alt permis de conducere eliberat de un alt stat membru, se efectuează verificări 

împreună cu autorităţile competente ale statelor membre, inclusiv prin utilizarea reţelei 

permiselor de conducere a Uniunii Europene. 

(8) Procedurile de solicitare a atestării prevăzute la alin. (5) şi de efectuare a verificării 

împreună cu autorităţile competente ale statelor membre, în condiţiile prevăzute la alin. (7), se 

stabilesc prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 

Art. 4.  

Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) nu 

pot fi preschimbate cu documente similare româneşti în situaţia în care se constată că deţinătorii 

acestora posedă şi un alt permis de conducere naţional. 

 

Art. 5.  

Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost eliberate de 

autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), următoarele categorii de documente: 

a) permisele de conducere internaţionale; 

b) permisele de conducere pierdute sau furate ori a căror valabilitate a expirat, cu excepţia 

celor eliberate de autorităţile statelor membre; 

c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricţii care nu 

corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat; 

d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător; 

e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. 

(6) din  ordonanţa de urgenţă, cu excepţia cazurilor în care a intervenit una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. 



4 
 

 

Art. 6.  

(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii depun personal, la serviciul 

public comunitar competent potrivit art. 1 alin. (3), dosarul de preschimbare a permisului de 

conducere, care trebuie să conţină următoarele documente: 

         a) 1. permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) a 

cărui preschimbare se solicită, în original. în cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către 

autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), se depune şi traducerea legalizată în limba 

română a acestuia; sau 

             2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în 

cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. 

(1) lit. a). în cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea 

legalizată în limba română a acestuia; 

             b) documentul de identitate, precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în 

România prevăzute la art. 1 alin. (6); 

             c) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil, cu 

majuscule, precum şi semnătura;  

             d) dovada achitării taxelor şi tarifelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de 

conducere. 

(2) În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de 

preschimbare a permisului de conducere prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină şi documentul emis de o 

unitate de asistenţă medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din 

categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare. 

(3) Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi a 

valabilităţii acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat. 

(4) Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile statelor membre pierdute, 

furate sau deteriorate se realizează cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la alin, (3). 

(5) Pentru facilitarea verificărilor prevăzute la alin. (3) se poate utiliza reţeaua permiselor de 

conducere a Uniunii Europene. 

(6) Procedurile de efectuare a verificărilor prevăzute la alin. (3) şi {5) se stabilesc prin dispoziţie 

a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne." 

 

Art. 7.  

(1) După primirea şi verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere se 

restituie solicitantului documentul de identitate. 

(2) În situaţia în care a fost depus permisul de conducere, solicitantului i se eliberează o dovadă 

înlocuitoare a permisului de conducere, în care se consemnează numărul de înregistrare al 

dosarului şi data depunerii, numele şi prenumele solicitantului, seria şi numărul permisului de 

conducere, statul emitent şi categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi 

valabil, precum şi menţiunea „permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare”. 

(3) În cazul în care valabilitatea permisului depus nu a expirat, dovada înlocuitoare se emite cu 



5 
 

drept de circulaţie cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fără a fi depăşită perioada de 

valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situaţii, dovada se emite fără drept de 

circulaţie. 

(4) Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la 

depunerea dosarului, cu excepţia situaţiilor în care verificările prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (7) şi 

la art. 6 alin. (3) depăşesc acest termen, când permisul de conducere românesc se eliberează In 

termen de 15 zile de la încheierea verificărilor. 

(5) În cazurile în care verificările prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (7) şi la art. 6 alin. (3) nu se 

finalizează în termenul de valabilitate a dovezii înlocuitoare a permisului depus pentru 

preschimbare, se eliberează o nouă dovadă înlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. 

Procedura continuă până la momentul în care se primeşte răspunsul de la autoritatea competentă 

din statul emitent, când se procedează la eliberarea permisului de conducere românesc. 

(51) La data înmânării permisului de conducere românesc, ca urmare a preschimbării permiselor 

de conducere naţionale prevăzute la art. 1 alin. (1), dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (2) şi 

(5) îşi încetează valabilitatea. 

(6) Preschimbarea permisului de conducere eliberat de autorităţile statelor cuprinse în anexa nr. 2 

şi anexa nr. 3, precum şi orice reînnoire sau înlocuire se înregistrează pe permisul de conducere 

românesc eliberat, prin înscrierea la rubrica «Restricţii» a codurilor europene armonizate 70, 

respectiv 71. 

 

Art. 8.  

(1) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) deţinute 

de membrii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, de corespondenţii de presă străini, 

precum şi de reprezentanţii organizaţiilor’economice, culturale sau ai altor asemenea organizaţii străine, 

cu statut diplomatic, acreditaţi în România, pot fi preschimbate cu toate categoriile înscrise în acestea, 

indiferent de statul emitent. 

(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevăzute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de 

preschimbare a permisului de conducere, conţinând următoarele documente: 

a) documentul de identitate, în original şi în copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de 

identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe său, după caz, paşaport de serviciu şi carte 

de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi documentul din care rezultă 

codul numeric personal atribuit de autorităţile competente din România; 

b) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil şi cu 

majuscule, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color cu dimensiunea 

35/38,5 mm de dată recentă, precum şi semnătura; 

c) documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi d) şi, după caz, la art. 6 alin. (2). 

(3) După primirea şi verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se 

restituie solicitantului originalul documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a). 

 

Art. 9.  

(1) Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, 

şi permisele de conducere naţionale deţinute de personalul aflat pe teritoriul României în 

misiune oficială, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale, indiferent de 

statul emitent. 
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(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 aiin. (3), autoritatea competentă să efectueze 

preschimbarea este serviciul public comunitar pe a cărui rază îşi au sediul autorităţile publice 

care organizează misiunea. 

(3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevăzute la alin. (1), solicitantul depune 

dosarul de preschimbare a permisului de conducere, conţinând documentele prevăzute la art. 6 

alin. (1) lit. a), b) şi (d) şi, după caz, alin (2), şi la art. 8 alin. (2) lit. b), precum şi un document 

emis de către o autoritate/instituţie publică din România din care să rezulte că acesta se află în 

misiune oficială pe teritoriul României, sub egida unei organizaţii internaţionale 

interguvemamentale. 

(4) După primirea şi verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de 

conducere se restituie solicitantului documentul de identitate prezentat. 

 

Art. 10.  

După preschimbarea permisului de conducere, instituţia prefectului remite autorităţii 

competente a statului emitent permisul de conducere naţional vechi, prin adresă oficială, în 

cuprinsul căreia informează această autoritate cu privire la efectuarea preschimbării. 

 

Art. 11.  

(1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă 

autorităţile competente din statele în care este stabilit un număr semnificativ de cetăţeni români, 

altele decât statele membre, în vederea încheierii, în condiţiile legii, a unor tratate bilaterale 

între România şi statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere. 

(2) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor acordă statelor membre 

asistenţă în procesul de punere în aplicare a Directivei 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 nr. L 403 din 30 decembrie 2006, şi face schimb de 

informaţii privind permisele de conducere pe care le-a eliberat, le-a schimbat, le-a înlocuit, le-a 

reînnoit sau le-a retras. 

 

Art. II.  

Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 aiin. (1) din 

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, aflate în curs de preschimbare la 

data intrării în vigoare a prezentului ordin, urmează procedura legală în vigoare la data efectuării 

solicitării. 

 

Art. III.  
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de 

conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, cu modificările şi 

completările aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 
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Art. IV.  
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

Art. V.  

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

 

Anexele nr. 1—4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1—4, care fac parte integrantă din 

prezentul ordin. 

 

* 

Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (5) lit. b), 

c) şi d), art. 11 alin. (1), (3),(4),(5) şi (6) teza întâi şi a doua, art. 12 şi 15 din 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea 

Bucureşti, 2 octombrie 2014. Nr. 149. 
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Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 163/2011) 

LISTA 

cuprinzând statele membre, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi 

preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise 

 

1. Republica Austria 

2. Regatul Belgiei 

3. Republica Bulgaria 

4. Republica Cehă 

5. Republica Cipru 

6. Republica Croaţia 

7. Regatul Danemarcei 

8. Republica Elenă 

9. Confederaţia Elveţiană 

10. Republica Estonia 

11. Republica Finlanda 

12. Republica Franceză 

13. Republica Federală Germania 

14. Irlanda 

15. Republica Italiană 

16. Republica Islanda 

17. Republica Letonia 

18. Principatul Liechtenstein 

19. Republica Lituania 

20. Marele Ducat al 

Luxemburgului 

21. Republica Malta 

22. Regatul Unit al Marii Britanii 

şi Irlandei de Nord 

23. Regatul Norvegiei 

24. Republica Polonă 

25. Republica Portugheză 

26. Republica Slovacă 

27. Republica Slovenia 

28. Regatul Spaniei 

29. Regatul Suediei 

30. Regatul Ţărilor de Jos 

31. Ungaria 

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 163/2011) 

 

L I S T A  

cuprinzând statele membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, emitente 

de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau 

testarea deţinătorilor unor astfel de permise 

 

1          Republica Africa de Sud 

2 Republica Albania 

3 Republica Armenia 

4 Republica Azerbaidjan 

5 Uniunea Bahamas 

6 Regatul Bahrain 

7 Republica Belarus 

8 Bosnia şi Herţegovina 

9          Republica Federativă a Braziliei 

10        Republica Centrafricană 

11        Republica Democratică Congo 

12        Republica Cote d’lvoire 

13        Republica Cuba 

14        Emiratele Arabe Unite 

15         Federaţia Rusă 

16        Republica Filipine 

17 Georgia 

18 Republica Guyana 

19 Republica Islamică Iran 

20 Statul Israel 

21 Republica Kazahstan 

22 Republica Kîrgfeâ 

23 Republica Kenya 

24 Statul Kuwait 

25 Republica Liberia 

26 Republica Macedonia 

27 Regatul Maroc 

28 Republica Moldova 

29 Principatul Monaco 

30 Mongolia 
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31 Muntenegru 

32 Republica Niger 

33 Republica Islamică Pakistan 

34 Republica Peru 

35 Statul Qatar 

36 Republica San Marino 

37 Republica Senegal 

38 Republica Serbia 

39 Republica Seychelles 

40 Republica Tadjikistan 

41 Republica Tunisiană 

42 Republica Turkmenistan 

43 Republica Turcia 

44 Ucraina 

45 Republica Orientală a Uruguayului 

46 Republica Uzbekistan 

47 Republica Socialistă Vietnam 

Republica Zimbabwe

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr 3 la Ordinul nr. 163/2011) 

 

L I S T A  

cuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenţiei asupra circulaţiei 

rutiere, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără 

examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise 

 

1 Canada 

2 Republica Coreea 

3 Republica Arabă Egipt 

4 Regatul Haşemit al Iordaniei 

5 Japonia 

6 Republica Libaneză 

7 Republica Arabă Siriană 

8 Statele Unite ale Americii 

9 Republica Populară Chineză*) 
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ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 4 /a Ordinul nr. 163/2011) 
 



Profesor de legislaţie rutierã şi instructor auto autorizat: Viorel Bleotu
Web: www.scoaladesoferitimisoara.ro
Email:  viorel.bleotu@gmail.com   
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