MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

O R D I N
pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Ordinul ministrului sănătăţii
nr.1162/2010
pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare
pentru conducerea unui autovehicul

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi
sănătate publică nr................din..................,
Având în vedere prevederile pct.11 din Directiva 2014/85/UE a Comisiei Europene
de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
permisele de conducere, precum şi prevederile art.22 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul
O R D I N
Art.I. – Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr.1162/2010 pentru aprobarea Normelor
minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui
autovehicul, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.631/08.09.2010, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La punctul 6. Afecţiuni neurologice, subpunctele 6.1. şi 6.2. vor avea
următorul cuprins:
„ 6.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor sau
conducătorilor auto care suferă de afecţiuni neurologice grave, în afara cazului în care
solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.
6.2. În consecinţă, tulburările neurologice asociate afecţiunilor sau intervenţiilor
chirurgicale care afectează sistemul nervos central sau periferic, conduc la deficienţe
senzoriale sau motorii şi afectează echilibrul şi coordonarea trebuie să fie luate în
considerare în funcţie de efectele lor funcţionale şi riscurile evolutive. În astfel de cazuri,
eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere se poate realiza sub rezerva evaluării
periodice, în cazul riscului de agravare.”

2. După punctul 6, Afecţiuni neurologice, se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu
următorul cuprins:
„ 6^1. Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv
6^1.1. Sindromul de apnee moderată în somn de tip obstructiv corespunde unui număr
de episoade de apnee şi hipopnee pe oră (indice apnee-hipopnee) cuprins între 15 şi
29, iar sindromul de apnee severă în somn de tip obstructiv corespunde unui indice de
apnee-hipopnee de minim 30, ambele fiind asociate cu somnolenţă diurnă excesivă.
6^1.2. Candidaţii sau conducătorii auto pentru care există suspiciuni de sindrom de
apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultaţii
medicale, pentru obţinerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea
permisului de conducere. Aceştia pot fi sfătuiţi să nu conducă până la confirmarea
diagnosticului.
6^1.3. Permisele de conducere pot fi eliberate candidaţilor sau conducătorilor auto care
prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv şi care
dovedesc că îşi controlează afecţiunea în mod corespunzător, că respectă un tratament
adecvat şi că prezintă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte somnolenţa, dacă este cazul, fapt
confirmat de un aviz medical autorizat.
6^1.4. Candidaţii sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau
severă în somn de tip obstructiv şi care urmează un tratament trebuie să facă obiectul
unei examinări medicale periodice, la intervale care nu depăşesc 3 ani pentru
conducătorii auto din grupa I şi un an pentru conducătorii auto din grupa II, pentru a
stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul şi
menţinerea unei vigilenţe adecvate. “
Art.II. – Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile de asistenţă medicală autorizate
pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a
conducătorilor de autovehicule sau tramvaie vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art.III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.194/02.07.2014, de
modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20
decembrie 2006 privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin
Directiva 2009/113/CE a Comisiei din 25 august 2009, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr.223 din 26 august 2009.
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