
Modificări aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
Acte normative: 

 

 LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

 LEGEA nr. 252 din 23 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

 

Următoarele articole se modifică și se completează: 

 

 Articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct 

de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii 

produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea 

înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei 

tehnice periodice a expirat ori este anulată”. 

 Articolul 11, alineatul (4^7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4^7) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut la alin. 

(4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculului 

existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 

înmatriculate, comunicate Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 

de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin protocol”. 

 La articolul 11 după alineatul (4^8), se introduce un nou alineat, alineatul (4^9), cu 

următorul cuprins: 

„(4^9) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor realizează, 

gestionează şi pune la dispoziţia publicului o aplicaţie informatică, în mod gratuit, printr-un 

serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situaţia înmatriculării unui 

vehicul, precum şi motivul suspendării înmatriculării acestuia”. 

 La articolul 11 partea introductivă a alineatului (11), se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(11) Cu ocazia realizării operaţiunilor prevăzute la alin. (2), autorităţile competente de 

înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 

înmatriculate prevăzut la alin. (4) următoarele date în format electronic:” 

 La articolul 11 după alineatul (16), se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu 

următorul cuprins: 

„(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod similar şi în cazul vehiculelor înregistrate 

care circulă pe drumurile publice, cu excepţia vehiculelor cu tracţiune animală, în conformitate 

cu prevederile normelor de aplicare aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, 

dezvoltării şi administraţiei”. 

 La articolul 24 partea introductivă a alineatului (7) și litera a), se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 



„(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de 

conducere şi a vehiculelor înmatriculate, prevăzut la art. 11 alin. (4), următoarele date în format 

electronic: 

a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, respectiv: numele de 

familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit 

legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia şi semnătura titularului, locul şi data naşterii, domiciliul 

sau reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale 

persoanei;” 

  După alineatul (2^2) al articolului 98 , se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu 

următorul cuprins: 

„(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada ianuarie - 31 decembrie 2020 un 

punct-amendă este 145 lei”. 

 La articolul 100 alineatul (1), după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, 

cu următorul cuprins: 

„14. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor, cu excepţia cazurilor prevăzute la 

art. 101 alin. (1) pct. 8”. 

 La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor, prevăzută la art. 70 alin. (3) din 

prezenta ordonanţă de urgenţă coroborat cu art. 14 şi 15 din Regulamentul de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a 

interdicţiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, a art. 52 alin. (1) şi 

art. 161 alin. (1) lit. f), g) şi r) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a obligaţiilor 

prevăzute la art. 31 lit. a) şi art. 60 alin. (3) din prezenta ordonanţa de urgenţă şi la art. 136 alin. 

(1) şi art. 138 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare”. 

 Articolul 108 alineatul (1) litera a) punctul 7, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

   „7. nerespectarea obligaţiei de a folosi şi pe timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile 

pentru circulaţia diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);” 

 Articolul 112 alineatele (2) și (3), se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

    „(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r), s) la reţinerea 

certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de 

vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), 

d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) şi y) o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 

zile. 

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) şi s), odată cu reţinerea certificatului de 

înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de 

înregistrare”. 


