INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

19 ianuarie 2022

√ Legea nr. 20/2022 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată in Monitorul Oficial
60/19.01.2022.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 ,cu modificările şi completările ulterioare,
se completează după cum urmează:
1.La articolul 6, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
"41. conducere auto defensivă - pregătire specială a conducătorilor auto în vederea prevenirii
accidentelor rutiere;"
2.La articolul 241, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu
următorul cuprins:
"(4) Conducătorii auto pot urma un curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru
conducere auto defensivă.
(5) Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto în
domeniul conducerii auto defensive, normele privind atestarea profesorilor de legislaţie
rutieră şi a instructorilor de conducere auto în domeniul conducerii auto defensive, precum
şi procedura de examinare şi formare în domeniul conducerii auto defensive se stabilesc prin
ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(6) Evidenţa conducătorilor de vehicule care au urmat cursuri în domeniul conducerii
defensive se ţine de către Poliţia Rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care
evaluează anual eficienţa acestor cursuri raportat la gradul de implicare a absolvenţilor în
accidente de circulaţie. Procedura de ţinere a evidenţei şi de evaluare a eficienţei se stabileşte
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prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I."
Art. II
(1)Prin excepţie de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul fiscal), conducătorii de vehicule prevăzuţi la art. 241 alin. (4) şi
(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, beneficiază de deducerea din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru
absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto
defensivă, în situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate din surse proprii.
(2)În situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt suportate de către angajator, acesta
beneficiază, prin excepţie de la prevederile Codului fiscal, de deducerea din impozitul pe
profit/venit a cheltuielilor respective.
(3)Cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale
pentru conducere auto defensivă de către conducătorii de vehicule cu vârsta cuprinsă între
18-26 de ani care se află în continuarea studiilor şi nu realizează venit sunt deduse din
impozitul pe venitul realizat de către persoanele prevăzute la art. 499 din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, cu modificările ulterioare.
Art. III
(1)În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul afacerilor interne
emite ordinul prevăzut la art. 241 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările
aduse prin prezenta lege.
(2)Conducătorii de vehicule speciale prevăzute la art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
completările aduse prin prezenta lege, care îşi desfăşoară activitatea la data intrării în vigoare
a prezentei legi vor îndeplini obligaţia prevăzută la art. 241 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
completările aduse prin prezenta lege în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a ordinului
ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru adoptarea procedurii de examinare şi
formare în domeniul conducerii auto defensive.
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