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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne privind evidenţa statistică a 

accidentelor de circulaţie rutieră 

 

 

Scopul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este acela de a ocroti 

viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona 

drumului public. 

 

Potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerului Afacerilor 

Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, îi revine responsabilitatea exercitării 

controlului privind respectarea normelor în domeniu. 

 

Accidentele de circulaţie reprezintă o consecinţă directă a nerespectării sau necunoaşterii regulilor 

de circulaţie, iar reliefarea gravităţii acestora prin date statistice are un rol important în 

conştientizarea, de către opinia publică, a necesităţii cunoaşterii şi respectării normelor de circulaţie 

pe drumurile publice. 

 

Astfel, pentru îndeplinirea responsabilităţii exercitării controlului privind respectarea normelor în 

domeniu este necesară existenţa unui instrument de înregistrare, raportare şi evidenţă a accidentelor 

rutiere. 

 

O evidenţă statistică a accidentelor de circulaţie adecvată în raport cu necesităţile operative şi de 

informare publică prezintă interes pentru activitatea instituţiilor de profil şi a organismelor 

internaţionale specializate şi poate conduce la îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi aplicării legii în 

acest domeniu. 

 

Proiectul de ordin prevede organizarea activităţii de evidenţiere statistică a accidentelor rutiere 

produse pe drumurile publice, facilitând analizarea dinamicii acestor evenimente rutiere, pe care se 

pot fundamenta activităţile cu caracter preventiv. 

 

Totodată, prin proiectul de ordin se urmăreşte îmbunătăţirea modului actual de evaluare a 

accidentelor rutiere soldate numai cu pagube materiale, dar şi instituirea unui mecanism de 

verificare suplimentară în ceea ce priveşte evoluţia stării de sănătate a unei victime a accidentului 

rutier, în scopul asigurării corectitudinii datelor statistice. 

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ordinul se impune a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Faţă de cele menţionate, avem onoarea să vă prezentăm, alăturat, proiectul Ordinului ministrului 

afacerilor interne privind evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră pe care, dacă 

sunteţi de acord cu forma şi conţinutul acestuia, vă adresăm rugămintea să îl semnaţi. 

 

  

 

  


