
ORDIN nr. 37 din 25 ianuarie 2016 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului 

transporturilor nr.75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii 

permisului de conducere 
 

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016  
 

Data intrării in vigoare: 07 Februarie 2016 
 

    Având în vedere: 

    - faptul că pe rolul instanţelor de judecată se mai află dosare având ca obiect soluţionarea recursurilor 

declarate de una dintre părţi împotriva sentinţelor civile, sentinţe pronunţate cu privire la anularea 

Ordinului ministrului transporturilor nr.733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor 

de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră 

şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire 

teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de 

şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor 

în vederea obţinerii permisului de conducere; 

    - prevederile art.1 alin.(1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr.625/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul art.62-64 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările 

şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art.4 alin.(1) pct.54 şi al art.5 alin.(4) 

din Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
     

ministrul transporturilor emite următorul ordin: 
 

    Art. I 

    Aplicarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr.75/2014 privind reglementarea activităţii 

de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.107 şi 107 bis din 12 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până 

la rămânerea definitivă a hotărârilor privind cererile de chemare în judecată pentru anularea Ordinului 

ministrului transporturilor nr.733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de 

conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a 

instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire 

teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de 

şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor 

în vederea obţinerii permisului de conducere, dar nu mai mult de un an de la intrarea în vigoare a 

prezentului ordin. 
 

    Art. II 

    Direcţia transport rutier din Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., 

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Regia Autonomă "Registrul Auto Român" 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 

    Art. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 7 

februarie 2016. 
 

                         p. Ministrul transporturilor, 

                             Alexandru Răzvan Cuc, 

                                    secretar de stat 

 
    Bucureşti, 25 ianuarie 2016. 

    Nr. 37. 


