
Analiză efectuată asupra Expunerii de Motive privind completarea Ordonanței de Urgență 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

 înregistrată la Senatul României sub numărul B497/2019 

1. Pentru o mai bună clarificare a aspectelor prezentate în Expunerea de Motive, este 

necesară prezentarea unei definiții a conceptului de siguranță rutieră sau siguranța traficului rutier. 

Cum nu există o definiție unitară adoptată la nivel instituțional european și existând mai multe căi de 

definire a acestui concept [1], siguranța rutieră (siguranța traficului rutier) ”se referă la metodele și 

măsurile utilizate pentru a preveni uciderea sau rănirea gravă a utilizatorilor drumurilor” [2]. Conform 

Cambridge Dictionary, siguranța rutieră reprezintă ”învățarea oamenilor despre cum să se comporte în 

siguranță atunci când conduc sau traversează strada” [3].  

2. Încă din primul paragraf al expunerii de motive, atenția ne este atrasă de mai multe 

inadvertențe și informații utilizate în mod necorespunzător. Paragraful la care facem referire este 

următorul: 

”Conform obiectivelor Programului Uniunii Europene pentru Siguranța Rutiera 2011-2020, 
valabile si pentru decada 2021-2030, (scaderea cu 50% a numarului de decese pe drumurile publice), 
siguranta rutiera reprezinta unul dintre principalii factori de influenta a calității vieții cetatenilor oricarui 
stat, avand un impact puternic asupra sperantei de viața și starii de sanatate a acestora.” 
 

Întradevăr, prin Programul de Siguranță Rutieră 2011 – 2020 [4], Comisia Europeană și-a propus 

înjumătățirea deceselor rezultate din accidentele rutiere. Același obiectiv, a fost stabilit de către Comisie 

și ca urmare a Declarației de la Valetta, prin programul adoptat de către Consiliul Uniunii Europene la 8 

iunie 2017 [5]. Comisia Europeană nu descrie siguranța rutieră ca fiind un factor principal care 

influențează calitatea vieții cetățenilor, ci arată faptul că ”numărul ridicat de decese rutiere și al rănirilor 

grave constituie o problemă socială majoră care cauzează suferință umană și costuri economice 

neacceptabile...”. De altfel, conform definiției menționate mai sus, siguranța rutieră nu are cum să fie un 

factor de influență, din moment ce reprezintă un set de măsuri și metode. Indubitabil putem afirma că, 

unele dintre efectele implementării defectuoase a acestor măsuri sau a aplicării necorespunzătoare a 

unor metode, sunt constituite de accidentele rutiere, victimele acestora, pagube materiale, etc. În ceea 

ce privește ”impact puternic asupra speranței de viață și stării de sănătate a acestora”, autorii expunerii 

de motive nu menționează care este sursa acestei concluzii. Oricum, efectele accidentelor rutiere 

influențează comunitățile locale, produc suferință umană și pun presiune pe sistemele de sănătate și 

asigurări, dar nu într-o așa măsură încât să poată fi considerate de risc ridicat asupra sănătății populației. 

În Buletinul Informativ nr. 9/2018 [6], Institutul Național de Sănătate Publică prezintă 17 cauze 

principale de deces în România, dintre care primele trei sunt boli ale aparatului circulator (hipertensiune 

arterială, infarct miocardic acut, cardiopatii ischemice), tumori și boli ale aparatului respirator. După 

cum se observă, accidentele rutiere nu se regăsesc printre cele 17 cauze principale de deces, accidentele 

de circulație nefiind considerate un risc major de deces. 

3. În continuarea Expunerii de Motive, autorii acesteia fac referire la statisticile de profil 

publicate de către Comisia Europeană, afirmând că: 

”Conform statisticilor pentru anul 2018 privind siguranta rutiera, publicate de Comisia 
Europeană, Romania se afla pe ultimul loc în Uniunea Europeana în ceea ce priveste siguranta rutieră 



(statistica Politiei Române la nivelul anului 2018, in accidente rutiere s-au înregistrat: 1.867 decese, 
8.181 raniți grav, 24.124 raniți usor)”. 
 

Informațiile prezentate de către Comisia Europeană sunt percepute eronat de către autorii 

expunerii de motive. Comisia Europeană nu întocmește un clasament al performanței în siguranța 

rutieră al statelor membre. De altfel, acest lucru este foarte dificil, având în vedere că evaluarea 

individuală a performanței în siguranța rutieră a unui stat membru se realizează prin așa-numiții 

”Indicatori Cheie de Performanță în Siguranța Rutieră”(Road Safety KPIs).  

Totuși, pentru a aprecia care este gradul de siguranță al utilizatorilor pe drumurile publice din 

statele membre, sunt utilizati anumiți indici cu ajutorul cărora se poate aprecia, într-o foarte bună 

măsură, care este gradul de siguranță al țărilor din punct de vedere al circulației rutiere. Un astfel de 

indice, la care credem că fac referire autorii expunerii de motive, este Indicele de Mortalitate în 

accidentele rutiere. Este o mărime sintetică, un indice global, descriptiv și de gravitate [7]. Este calculat 

ca fiind numărul anual de decese rezultate în urma accidentelor rutiere, raportat la 106 locuitori. 

Valoarea acestui indice, raportată la anul 2018, în România, este de 96 decese/106 locuitori, fiind cea 

mai mare valoare dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Deși Comisia Eurpeană evită să 

întocmească un clasament bazat pe valorile anuale ale acestui indice, putem afirma, într-o exprimare nu 

tocmai realistă, că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană, în ceea ce privește valoarea ridicată 

a indicelui de mortalitate în accidentele de circulație.  

4. În continuarea Expunerii de Motive, autorii acesteia procedează la prezentarea unor 

legături, total neinspirate în opinia noastră, între numărul de permise de conducere și numărul 

victimelor accidentelor rutiere cauzatoare de vătămări corporale, produse în România, utilizând 

următoarea exprimare: 

”Astfel, luand in considerare numarul mediu de permise de conducere active din Romania (cca. 
5 milioane), rezulta faptul ca anual, pentru fiecare 2.700 de permise active, are loc un deces in urma 
accidentelor rutiere, fiind înregistrați de asemenea și 5 raniti grav, respectiv 13 raniti usor.” 
 

Se cuvine, încă de la începutul analizei datelor prezentate în acest paragraf, să clarificăm 

noțiunea de ”permise de conducere active”. Permisul de Conducere atestă dreptul posesorului acestuia 

de a conduce un autovehicul pe drumurile publice. Odată ce un permis de conducere este obținut, 

conform legilor în vigoare, în urma unui curs de școlarizare și a unui exmanen teoretic și practic, 

posesorul acestuia poate fi activ în activitatea sa de conducere auto, sau poate fi inactiv, în sensul că, de 

exemplu, acesta nu deține un autovehicul pe care să îl poată conduce pe drumurile publice. Un permis 

de conducere nu poate fi activ sau inactiv, însă posesorul acestuia poate.  

Conform Buletinului Siguranței Rutiere – Raport anual 2017, publicat de către Direcția Rutieră și 

Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Ministerului de Interne [8], numărul total al 

posesorilor de permise de conducere aflate în evidența DRPCIV era de 7.554.743 (la 31.12.2017). Nici 

această publicație nu face referire la un număr mediu de „permise de conducere active”, după cum 

menționează autorii expunerii de motive. Mai mult, chiar exprimarea ”număr mediu” este utilizată în 

mod eronat. Pentru a obține o valoare medie, este necesară însumarea valorilor unui set de variabile și 

raportarea acestora la numărul lor total. În acest caz, un set de variabile poate fi considerat, de exemplu, 

numărul de permise de conducere care se eliberează lunar, iar numărul mediu de permise de conducere 



eliberate lunar, pe o perioadă de un an poate fi calculat ca si suma permiselor de conducere  eliberate in 

fiecare lună împărțită la numărul de luni (12 luni). Prin urmare, nu poate exista un număr mediu de 

permise de conducere, atât timp cât autorii nu specifica o caracteristică a acestora și o perioadă de 

referință. 

Modul în care autorii expunerii de motive încearcă corelarea unui anumit număr de permise de 

conducere cu gradul de severitate al victimelor accidentelor de circulație este eronat. Intradevăr, din 

punct de vedere accidentologic, pentru o mai bună apreciere a dezvoltării circulației rutiere trebuie 

cunoscut numărul deținătorilor de permise de conducere, defalcat, însă, pe categorii de autovehicule și 

de vărstă a posesorilor [7]. Mai mult, utilizarea ponderii posesorilor de permise de conducere (numărul 

total al deținătorilor de permise de conducere raportat la numărul total al locuitorilor din țara noastră), 

arată nivelul de dezvoltare al circulației rutiere, nicidecum nu poate fi asociat cu numărul de victime 

rezultate în urma accidentelor rutiere.  

5. Nici informațiile despre costurile sociale ale accidentelor rutiere pe care autorii expunerii de 

motive le menționează, în paragraful următor, nu sunt întocmai corecte: 

”… potrivit datelor furnizate de studiul Road Safety Country Overview, publicat de European 
Road Safety Observatory, în Romania costurile sociale ale accidentelor rutiere (per persoana) sunt, de 
1.048.000 euro în cazul deceselor, 136.200 euro în cazul ranitilor grav, respectiv 10.400 euro în cazul 
ranitilor usor, ceea ce duce la concluzia ca in Romania, costul social anual al accidentelor rutiere este de 
3,32 miliarde de euro.” 

 

Costurile sociale ale accidentelor rutiere la care se fac referiri sunt raportate la nivelul anului 

2010 [9]. Pentru utilizarea unor date corecte și actualizate, autorii ar fi trebuit sa utilizeze informațiile 

puse la dispoziție de către Autoritatea Rutieră Română [10].  

6. În continuarea acestei motivări, se face referire la două dintre directivele europene care aduc 

reglementări în aceste domenii, după cum urmează:  

”Demersul nostru se bazeaza pe prevederile reglementarilor adoptate la nivel european (ex.: 
Directiva 2003/59/EC privind formarea inițiala și periodica a unor categorii de conducatori auto pentru 
transportul de marfuri și calatori: (art. 3, alin. (1), lit. b, art. 7), sau Directiva 89/391 /EEC privind 
sanatatea și securitatea lucratorilor (art. 6, alin. (2), lit. a, c, e,art. 7, art. 12, alin. (1)),…”. 
 

Prin acest ”demers”, se dorește completarea ordonanței de urgență nr. 195/2002, privind 

circulația pe drumurile publice. Printre alte modificări, următoarea atrage atenția: 

”2. La articolul 241, dupa alineatul (3), se introduc patru noi alineate, alineatele (4) - (7), cu 
urmatorul cuprins: 

,,(4) - Conducatorii auto pot urma un curs de formare în vederea pregatirii speciale pentru 
conducere auto defensiva 

(5) - Cursul de formare prevazut la alin. (4) este obligatoriu pentru conducatorii de vehicule 
speciale dotate cu semnale speciale de avertizare luminoase prevazute la art. 32 alin. (2);…” 

(6) - Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto in domeniul 
conducerii auto defensive, normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor 
de conducere auto în domeniul conducerii auto defensive, precum si procedura de examinare si formare 
in domeniul conducerii auto defensive se stabilesc prin ordin al Ministrului Transporturilor, care se 
publica in Monitorul Oficial al Rornaniei, ParteaI. 



(7) - Evidenta conducatorilor de vehicule care au urmat cursuri in domeniul conducerii defensive 
se tine de catre Politia Rutiera din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care evalueaza anual eficienta 
acestor cursuri raportat la gradul de implicare al absolventilor in accidente de circulatie. Procedura de 
tinere a evidentei si de evaluare a eficientei se stabilesc prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne, care 
se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Analizând art. 32 alin. (2) din textul actual al OUG nr. 195/2002, observăm că autorii expunerii 

de motive, printre altele, se referă la obligativitatea urmării unui curs de conducere defensivă pentru 

conducătorii auto ai următoarelor tipuri de autovehicule: cele aparținând poliției și pompierilor, 

jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă 

sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului 

Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din 

cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, 

atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.  

Prin art. 1 alin. (b) și (d) din Directiva 2003/59/EC, se specifică faptul că ”vehiculele utilizate de 

sau aflate sub controlul forțelor armate, apărării civile, serviciului de pompieri și al forțelor care răspund 

de menținerea ordinii publice”, ”precum și cele utilizate în situații de urgență sau desemnate pentru 

misiuni de recuperare”, sunt exceptate de la prevederile prezentei directive.  

Prin urmare, în motivarea lor, autorii fac referire la articole dintr-o directivă europeană în care 

conducătorii auto, cei care sunt vizați de modificările care se doresc a fi introduse în OUG nr. 195/2002, 

sunt chiar ei exceptați de la prevederile respectivei directive. Din aceste motive, credem că o astfel de 

motivare nu este fundamentată corespunzător.  

De asemenea, conform acestei propuneri legislative, în coroborare cu art. 32 alin. (2) lit. c) din 

actuala OUG nr. 195/2002, alte categorii de conducători auto vor trebui să urmeze un curs de conducere 

defensivă, după cum urmează: cei ai autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori 

care însoţesc asemenea vehicule, ai celor care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, ai 

celor destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau 

executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi 

depanării autovehiculelor ramase în pană sau avariate, precum şi ai tractoarelor care tractează utilajele 

agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite. 

După cum se poate observa, majoritatea vehiculelor, ai căror conducători auto sunt vizați de 

actuala propunere legislativă, aparține Statului Român. Prin urmare, putem concluziona că, in cazul in 

care este adoptată această modificare, bugetul de stat va trebui completat cu sumele necesare pentru 

achiziționarea acestor cursuri de conducere defensivă. Facem observația pertinentă că, din nou, ca și în 

cazul multor alte propuneri legislative, se apelează la fonduri guernamentale! 

Observăm, cu îngrijorare, că atât în cadrul expunerii de motive, cât și în cel al textului de lege 

propus spre modificare, nu se face referire la modul în care astfel de cursuri vor putea fi elaborate. După 

părerea noastră, un curs de conducere defensivă trebuie să schimbe comportamentul conducătorilor 

auto. De aceea, implicarea unor specialiști în analize comportamentale, științe psihologice, ingineria 

traficului, șamd, este absolut necesară. Asemenea specialiști își desfășoară activitatea, cu 

preponderență, în mediul universitar. Din păcate, implicarea mediului universitar nu este menționată în 

cadrul expunerii de motive și nici în propunerea textului de lege. Utilizarea altor specialiști decât ai celor 



care, cu adevărat, au pregătire în domeniile care pot influența comportamentul factorului uman din 

traficul rutier, ar putea conduce la creșterea nivelului de agresivitate și la scăderea gradului de 

conștientizare al conducătorilor auto. 

Mai mult, textul de lege propus spre adoptare menționează că  Evidenta conducatorilor de 

vehicule care au urmat cursuri in domeniul conducerii defensive se tine de catre Politia Rutiera din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, care evalueaza anual eficienta acestor cursuri raportat la gradul de 

implicare al absolventilor in accidente de circulatie…”. Atât implementarea unui sistem de evidență al 

albsolvenților unor astfel de cursuri, cât și al unui sistem de evidență, ar presupune mărirea schemei de 

personal, adoptarea unei abordări birocratice și un grad redus de eficiență în generarea de rezultate. 

După cum se și înțelege, adoptarea acestor propuneri poate conduce la cheltuieli mari din bani publici, 

nejustificate din punctul de vedere al eficienței și atingerii obiectivelor propuse. 

7. Este sustenabilă o astfel de măsură legislativă? 

Un principiu utilizat în științele economice, începe să fie întâlnit și în domeniul cercetărilor 

desfășurate în domeniul siguranței rutiere: ”go fishing where the fish are” (mergi la pescuit acolo unde 

sunt peștii) [1].  Mergând pe acest principiu, este mult mai eficient de redus riscurile ridicate de accident 

rutier decât pe cele de un nivel redus. În baza acestui principiu, pentru a înțelege mult mai bine dacă 

această propunere legislativă vizează, întradevăr, vehiculele menționate la pct. 6, vom proceda la 

analizarea implicării acestora în accidentele rutiere produse, în România, în anul 2018. 

În cursul acestui an, conform statisticilor oficiale gestionate de către Ministerul Afacerilor 

Interne si Institutul National de Statistica, s-au înregistrat 30.202 accidente de circulație cauzatoare de 

vătămări corporale, în care 1.867 persoane au decedat, 8.140 au fost răniți grav și 30.569 au fost răniți 

ușor [11]. Numărul total de autovehicule care au fost implicate în aceste accidente este de 47.114 

vehicule. În tabelul 1 sunt prezentate destinațiile vehiculelor implicate în accidentele rutiere (o mare 

parte dintre vehiculele care sunt vizate de actuala propunere legislativă), frecvențele anuale absolute ale 

acestora, precum și ponderea lor în totalul autovehiculelor implicate în accidentele rutiere cauzatoare 

de vătămări corporale din anul 2018. 

Tabel 1: tipurile de autovehicule, frecventa acestora si ponderea lor in totalul autovehiculelor 

implicate in accidentele rutiere cauzatoare de vatamari corporale produse in anul 2018. 

Utilizarea vehiculului dotat cu 
girofar 

Nr vehicule implicate in 
accidente 

Pondere in total 
vehicule implicate in 
accidente rutiere 

Ambulanță 105 0.22% 

Transport marfuri periculoase 24 0.05% 

Vehicul armata 8 0.02% 

Vehicul jandarmi 7 0.01% 

Vehicul politie 77 0.16% 

Vehicul pompieri 12 0.03% 

Totaluri 233 0.49% 
 



După cum se poate observa din tabelul 1, o mare parte din vehiculele ai căror conducători auto 

sunt vizați de această propunere legislativă, reprezintă doar 0.49% din totalul vehiculelor implicate în 

accidentele rutiere cauzatoare de vătămări corporale din anul 2018.  

Prin urmare, putem afirma cu certitudine că actuala propunere legislativă nu vizează 

conducătorii auto cu factori de risc (in principal cei ai autoturismelor) și este gândită în mod eronat, 

nefiind sustenabilă în viitor. 

8. În ceea ce privește impactul fiscal la care autorii expunerii de motive fac referire: 

”…Implementarea masurii va conduce la economii de costuri sociale în conditiile în care, dupa 
cum s-a aratat, în Romania, costul social anual al accidentelor rutiere este de 3,32 miliarde de euro. In 
cazul esantionului propus de 2700 soferi care genereaza anual un decedat, 5 raniți grav si 13 raniți usor, 
cu costuri sociale conform European Road Safety Observatory de 1.864.200 euro, cursurile de conducere 
defensiva ar insemna o investitie de 324.000 euro, din care în primele 2 sau 3 luni s-ar recupera la buget 
un procent de 50%, ramanand o cheltuiala reala de 162.000 euro care ar aduce un profit în cazul 
reducerii cu 50% a numarului de victime de 982.100 euro - 162.000 euro=820.1 00 euro...” 
  

Pe langa faptul ca metoda de calcul prezentata este incorectă, baza de calcul este și ea, din start, 

eronată, după cum am arătat la pct. 5, costurile sociale ale accidentelor rutiere fiind altele decât cele 

menționate de către autori în expunerea de motive. Oricum, modalitatea de calcul prezentată este 

inacceptabilă, deoarece autorii presupun că un număr de 2700 conducători auto provoacă accidente de 

circulație în care o persoană își pierde viața, 5 sunt rănite grav și alte 13 sunt rănite ușor. Atât teoretic, 

cât și practic, acest lucru este imposibil, deoarece, după cum am arătat la pct. 7, frecvența accidentelor 

în care sunt implicate mai multe categorii de vehicule, ai căror conducători auto sunt vizați de prezenta 

propunere legislativă, este foarte mică, sub 0.5%. 

9. Concluzii 

9.1 Motivațiile prezentate de către autorii expunerii de motive sunt bazate pe date 

incorecte, presupunerile lor fiind eronate și neavând o bază reală concludentă. Mai mult, în 

multe dintre situații, autorii acestui document nu pot menționa sursele informațiilor pa baza 

cărora elaborează presupuneri și predicții asupra sustenabilității acestei măsuri, a impactului 

social, fiscal, al celui competitivității mediului de afaceri sau cel asupra mediului. 

9.2 Odată implementată această modificare a OUG 195/2019, nu vor fi înregistrate 

scăderi ale numărului accidentelor rutiere și a numarului victimelor rezultate din acestea, din 

simplul motiv că prevederile legale vor acționa asupra unor categorii cu risc foarte mic de 

producere a accidentelor de circulație. Cu alte cuvinte, noile prevederi legislative nu vor viza 

marea majoritate a conducătorilor auto care sunt implicați în foarte multe dintre accidentele 

rutiere, ci va viza un esantion foarte mic de conducători auto care, în conformitate cu 

prevederile din fișa postului și a celor din instruirile lunare din domeniul securității și sănătății 

în muncă, ar trebui să dea dovadă de o conduită preventivă corespunzătoare atunci când 

circulă pe drumurile publice. 

9.3 În expunerea de motive nu se face diferențierea între un curs de conducere 

defensivă și un curs de conducere preventivă. Aceste două noțiuni sunt, întradevar, 



complementare, dar diferite în ceea ce privește modul în care acestea pot influența 

comportamentul conducătorilor auto.  

9.4 Dacă această schimbare legislativă ar fi adoptată, bugetul de stat ar trebui să fie 

rectificat în conformitate cu cheltuielile necesare pentru plata acestor cursuri către societăți 

comerciale specializate pe astfel de prestări de servicii. Cu alte cuvinte, banii publici ar fi 

cheltuiți într-un mod ineficient și care nu ar genera rezultatele asteptate, din motivele 

enumerate în analiza noastră. Ar fi cheltuiți bani publici fără a se înregistra o scădere a 

indicelui de mortalitate și a costurilor generate de către accidentele rutiere. În plus, ar crește 

cheltuielile bugetare. Adoptarea unei astfel de propuneri legislative va pune presiune și pe 

schemele de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Direcția Poliției Rutiere), fără 

a avea, însă, o eficiență în atingerea obiectivelor pentru care se dorește adoptarea acestei 

propuneri legislative. 

 

Ca și concluzie generală, având în vedere cele prezentate în 

această analiză, o astfel de propunere legislativă nu este fezabilă și 

acceptată de către societatea civilă, nefiind sustenabilă și 

neproducând efecte benefice pentru cetățenii României. În plus, 

adoptarea ei va conduce la suplimentarea unor fonduri 

guvernamentale pentru plata acestor servicii. 
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