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ORDIN nr. 2254 din 4 noiembrie 2022 pentru aprobarea strategiei naţionale de control al respectării regulilor privind perioadele de 
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi privind 
activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea conducătorilor auto, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea 
de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de 
înregistrare a activităţii acestora,  
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ORDIN nr. 2254 din 4 noiembrie 2022 pentru aprobarea strategiei naţionale de control al 
respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 
conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi privind 

activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea conducătorilor auto, precum şi pentru 
modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării 

perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al 
utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor nr. 1.058/2007 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) şi f) şi alin. (3) lit. e) şi ale art. 7 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea 
cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă 
ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. V alin. (3) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, emite următorul ordin: 

Art. 1 

Se aprobă strategia naţională de control al respectării regulilor privind perioadele de 
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor 
de înregistrare a activităţii acestora şi privind activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea 
conducătorilor auto, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 

Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de 
conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării 
aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor 
nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 4 

(1) Coordonatorul naţional are atribuţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
37/2007. 
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(2) Coordonatorul naţional transmite organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene informaţiile prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare 
a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul 
rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor 
rutiere, la fiecare 6 luni şi ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaţii cu privire la anumite 
cazuri particulare." 

2.Capitolul III se abrogă. 

Art. 3 

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

Art. 4 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 

p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii, 

Bogdan-Stelian Mîndrescu, 

secretar de stat 

ANEXĂ: 

STRATEGIA NAŢIONALĂ de control al respectării regulilor privind perioadele de 
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor 
de înregistrare a activităţii acestora şi privind activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea 
conducătorilor auto 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1129 din data de 23 noiembrie 2022 
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