REFERAT DE APROBARE
a proiectului Ordinului pentru abrogarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr.
504/2003 privind examinarea medicală și testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu
atestat profesional (similari) angajați în Ministerul Afacerilor Interne
Cadrul legal care instituie norme cu incidență în domeniul examinării medicale a personalului cu
drept de a conduce autovehicule din dotarea Ministerului Afacerilor Interne este reprezentat de O.M.A.I.
nr. 504/2003 privind examinarea medicală și testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule
cu atestat profesional (similari) angajați în Ministerul Afacerilor Interne.
În conformitate cu acest act normativ, conducătorii de autovehicule încadrați pe funcții prevăzute ca
atare în statele de organizare ale unităților din M.A.I. și care aparțin grupei B de clasificare (conducători
cu atestat profesional), precum și angajații MAI care posedă permis de conducere pentru amatori (grupa
A de clasificare) și au dreptul să conducă autovehiculele unităților MAI efectuează anual verificarea
stării de sănătate și testarea psihologică. Verificarea medicală se efectuează, potrivit aceluiași act
normativ, în cadrul Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"
București, iar în județe la autoritatea medicală competentă, sub coordonarea centrelor medicale ale
M.A.I.
Se impune a fi precizat faptul că O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, act normativ aplicabil tuturor persoanelor care
doresc să obțină un permis de conducere pe drumurile publice, stabilește condițiile ce trebuie îndeplinite
în acest sens.
Astfel, persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obținerea permisului de conducere sau a
unor noi categorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apte
din punct de vedere medical şi să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri
organizate de unități autorizate.
Conform prevederilor instituite la art. 22 de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, examinarea medicală se realizează în
scopul certificării stării de sănătate şi a calităților fizice necesare unui conducător de autovehicul,
tractor agricol sau forestier ori tramvai. Afecțiunile medicale incompatibile cu calitatea de
conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de către
Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului 1.
Examinarea medicală se realizează în vederea:
- aprobării prezentării la examen pentru obținerea permisului de conducere;
- obținerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule, de tractoare
agricole sau forestiere ori de tramvaie, stabiliți prin O.U.G. nr. 195/2002;
- verificării periodice.
Examinarea medicală se realizează în unităţi de asistenţă medicală autorizate, existente la nivelul
fiecărui județ, care au obligaţia luării în evidență a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul și
tractor agricol sau forestier ori de tramvai de către medicul de familie.
În conformitate cu prevederile art. 2 din Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale
necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin O.M.S. nr. 1162/2010, conducătorii auto
se clasifică în două grupe:
a.
grupa 1: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 şi BE;
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OMS nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, cu modificările
și completările ulterioare

b.
grupa 2: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E.
Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul sunt
diferențiate pe cele două grupe de conducători auto.
De asemenea, se impune a fi precizat şi faptul că domeniul examinării medicale a conducătorilor
auto este reglementat şi de Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor, având ca legislaţie subsecventă internă Omai nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I.
Prin Fişa nr. 140 din Anexa nr. 1 la H.G. 355/2007, se stabilesc examenele medicale periodice pentru
personalul care, în cadrul activităţii profesionale, conduce maşina instituţiei.
Modalitatea de efectuare a evaluărilor psihologice a personalului ministerului precum şi
periodicitatea acestor evaluări este reglementată prin Omai nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie
în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
Analizarea prevederilor menționate, relevă faptul că legislația de nivel inferior se impune a fi
armonizată cu legislația primară, care stabilește alte proceduri aplicabile în domeniu. Mecanismele
create prin legislația de nivel superior instituie cadrul legal suficient pentru acordarea dreptului de a
conduce autovehicule ale M.A.I..
În acest context, în considerarea imperativului eficientizării unor activități desfășurate pe linia
examinării personalului propriu cu drept de conducere a autovehiculelor din dotarea instituției, s-a
stabilit oportunitatea amendării prevederilor actelor normative interne incidente în domeniu.
În vederea materializării demersului în cauză este necesară abrogarea O.M.A.I. nr. 504/2003 privind
examinarea medicală și testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu atestat profesional
(similari) angajați în Ministerul Afacerilor Interne.
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