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Ref.: Petiţia nr. 0905/2007, adresată de Vasile Tomoiaga, de naţionalitate română, 
privind discriminarea persoanelor care suferă de daltonism, care nu pot a 
obţine permis de conducere în România

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul critică legislaţia română care neagă dreptul persoanelor care suferă de daltonism 
de a obţine permis de conducere. Petiţionarul argumentează că legislaţia este discriminatorie 
deoarece în alte state membre ale Uniunii Europene persoanele care suferă de daltonism au 
dreptul de a obţine permis de conducere. Petiţionarul consideră că argumentele autorităţilor 
române, potrivit cărora persoanele care suferă de daltonism ar produce mai multe accidente, 
sunt nefondate. Petiţionarul cere Parlamentului European să facă presiuni asupra autorităţilor 
române pentru revizuirea legislaţiei, astfel încât persoanele care suferă de daltonism să poată 
obţine permis de conducere, astfel cum se întâmplă în alte state membre.  

2. Admisibilitate

Se declară admisibilă la 19 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008

I. Petiţia
Petiţionarul critică legislaţia română care neagă dreptul persoanelor care suferă de daltonism 
de a obţine permis de conducere. Petiţionarul argumentează că legislaţia este discriminatorie 
deoarece în alte state membre ale Uniunii Europene persoanele care suferă de daltonism au 
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dreptul de a obţine permis de conducere. Petiţionarul cere Parlamentului European să facă 
presiuni asupra autorităţilor române pentru revizuirea legislaţiei, astfel încât persoanele care 
suferă de daltonism să poată obţine permis de conducere, astfel cum se întâmplă în alte state 
membre.  

II. Observaţiile Comisiei privind petiţia

Standardele minime de sănătate fizică şi mentală pentru conducerea unui vehicul
sunt stipulate în anexa III la Directiva 91/439/CEE1 privind permisele de conducere. 
Punctul 6 din anexă, care acoperă vederea şi conducerea, nu menţionează 
daltonismul drept o boală care ar putea împiedica o persoană să obţină un permis de 
conducere.

Acelaşi lucru se va aplica atunci când dispoziţiile viitoarei directive2 privind 
permisele de conducere vor fi aplicabile în 2013.

La cererea statelor membre, Comisia Europeană a început lucrările în 2004 în 
vederea actualizării unor prevederi din anexa III la Directiva 91/439/CEE, inclusiv 
cele privind vederea. Un grup de lucru compus din oftalmologi din diverse state ale 
Uniunii Europene au făcut propuneri, însă niciuna nu făcea referire la daltonism. 
După părerea acestor medici, această boală nu constituie o problemă particulară care 
trebuie rezolvată atunci când se evaluează capacitatea de a conduce autovehicule. 
Raportul de activitate şi concluziile acestora a fost publicat3 pe site-ul Direcţiei 
Generale Transport şi Energie.

III. Concluzii

Conform legislaţiei comunitare, daltonismul nu constituie o contraindicaţie în ceea ce 
priveşte capacitatea de a conduce un vehicul. Mai mult, nu s-a făcut nicio menţiune cu 
privire la această boală în ultimul raport privind vederea şi conducerea de vehicule 
prezentat de către un grup de oftalmologi europeni convocaţi de către Comisie.

Autorităţile române vor fi informate de către Comisie cu privire la aceste observaţii şi 
vor fi invitate să le ia în considerare în vederea posibilelor evoluţii în legislaţia internă 
privind permisele de conducere pentru persoanele care suferă de daltonism.

                                               
1 Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere, JO L 237, 24.8.1991, p. 
1
2 Directiva 2006/126/CE din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere a vehiculelor JO L 
403/18,30.12.2006, p.18
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: „noi standarde pentru funcţiile 
vizuale ale conducătorilor de vehicule”.
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