
ORDIN nr. 84 din 6 februarie 2017 pentru prelungirea aplicarii prevederilor 

Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea 

activitatii de pregatire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de 

conducere 

 

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR  

PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017 

 

 

    Având în vedere: 

    - ca pe rolul instantelor de judecata se mai afla dosare având ca obiect solutionarea recursurilor 

declarate de una dintre parti împotriva sentintelor civile, sentinte pronuntate cu privire la anularea sau 

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

autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea 

profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si 

desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului 

de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea 

teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere; 

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

functionarea Autoritatii Rutiere Române - A.R.R., cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

modificarile si completarile ulterioare, al art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind 

transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 54 

si ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin: 

 

    ART. I 

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

activitatii de pregatire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, publicata în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 si 107 bis din 12 februarie 2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se prelungeste cu 60 de zile dupa ramânerea definitiva a hotarârilor privind 

cererile de chemare în judecata pentru anularea sau suspendarea Ordinului ministrului transporturilor 

nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a 



instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de 

conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si 

practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum 

si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii 

permisului de conducere. 

    ART. II 

    În cazul respingerii, prin hotarâri definitive, a cererilor de chemare în judecata având ca obiect 

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

autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea 

profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si 

desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului 

de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea 

teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, aplicarea prevederilor 

Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a 

persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 107 si 107 bis din 12 februarie 2014, cu modificarile ulterioare, înceteaza la data 

pronuntarii ultimei hotarâri judecatoresti. 

    ART. III 

    Directia transport rutier din Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., 

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si Regia Autonoma "Registrul Auto Român" 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. IV 

    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la data de 8 

februarie 2017. 

 

 

                Ministrul transporturilor, 

                   Alexandru-Razvan Cuc 

 

 

    Bucuresti, 6 februarie 2017. 

    Nr. 84. 


