LEGISLAȚIE SOCIALĂ ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
Regulamentul (CE) nr. 561/2006, Directiva 2006/22/CE, Regulamentul (UE) nr. 165/2014

NOTA DE ORIENTARE 8
Obiect: Situații excepționale în care este autorizată conducerea fără card de conducător auto.
Articol: Articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 (articolul 16 din Regulamentul abrogat
nr. 3821/85) și articolul 13 alineatul 3 din anexa la Acordul european privind activitatea echipajelor
vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR)
Abordarea care trebuie urmată:
Articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 prevede că, în caz de deteriorare, funcționare
defectuoasă, pierdere sau furt al cardului de conducător auto, conducătorul trebuie ca, în termen de
șapte zile calendaristice, să solicite înlocuirea acestuia autorităților competente ale statului membru
unde își are reședința curentă. Autoritățile respective trebuie să furnizeze un card de înlocuire în
termen de opt zile lucrătoare1 de la data primirii unei cereri detaliate în acest sens. În astfel de
circumstanțe, conducătorul auto poate continua să conducă fără card de conducător auto timp de
maximum 15 zile calendaristice sau pe o perioadă mai lungă dacă acest lucru este necesar pentru
întoarcerea vehiculului la locația sa de bază, cu condiția ca conducătorul auto să poată dovedi
imposibilitatea prezentării sau utilizării cardului în această perioadă. Dovada ar putea consta într-un
raport întocmit de poliție privind pierderea sau furtul cardului, o declarație oficială adresată
autorităților competente sau o confirmare a depunerii cererii de înlocuire. Deși termenul de 15 zile
calendaristice poate fi depășit în cazul în care o cerere de înlocuire a unui card de conducător auto este
depusă la sfârșitul perioadei de șapte zile calendaristice și este urmată de furnizarea cardului de
înlocuire de către autoritățile competente la sfârșitul perioadei de opt zile lucrătoare, aceasta nu
modifică perioada de 15 zile calendaristice prevăzută la articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul
(UE) nr. 165/2014 în care conducătorul auto este autorizat să continue să conducă fără card de
conducător auto sau o perioadă mai lungă dacă acest lucru este necesar pentru întoarcerea vehiculului
la sediu.
Un conducător auto care se întoarce la sediul societății de transport după o călătorie în timpul căreia
cardul său de conducător auto a fost deteriorat, a funcționat defectuos, a fost pierdut sau furat, ar trebui
să fie autorizat să continue să conducă fără card de conducător auto în cursul altor călătorii eventuale,
timp de 15 zile calendaristice, sau pe o perioadă mai lungă, dacă este necesar, pentru a permite
întoarcerea vehiculului la sediu, astfel cum se prevede la articolul 29 din Regulamentul (UE)
nr. 165/2014, doar în cazul în care conducătorul auto solicită eliberarea unui nou card de către
autoritatea competentă în termenul reglementar de șapte zile calendaristice, astfel încât să poată dovedi
ulterior că este în așteptarea emiterii unui card de înlocuire.
O astfel de concluzie decurge din dispozițiile menționate mai sus și, de asemenea, din ideea potrivit
căreia, continuitatea operațiunilor întreprinderii de transport nu trebuie să fie afectată în mod
disproporționat, cu condiția ca toate celelalte măsuri de protecție (înregistrările imprimate și manuale)
specifice pentru conducerea fără card de conducător auto, să fie, de asemenea, adoptate.

Perioada de 8 zile lucrătoare pentru furnizarea unui card de înlocuire se aplică începând cu data de 2 martie
2016. Până la această dată se aplică articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, care prevede
că autoritatea furnizează un card de înlocuire în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea unei cereri detaliate
în acest scop.
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