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LEGE
pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după punctul 40, se introduc două noi puncte, 41 şi 42, cu următorul 
cuprins:

41. Cursul de conducere defensivă - cursul teoretic şi practic prin care conducătorii auto şi 
candidaţii pentru obţinerea permisului de conducere auto învaţă să conştientizeze şi să identifice 
riscul pe care îl implică circulaţia pe drumurile publice, se informează cu privire Ia 
comportamentul vehiculelor în situaţii critice şi cu privire la modul corect de a reacţiona în 
vederea ieşirii din aceste situaţii, învaţă să adopte o atitudine defensivă menită să prevină apariţia 
conflictelor sau a situaţiilor limită în timpul conducerii autovehiculelor pe drumurile publice.

42. Cursul practic de prim ajutor în cazul accidentelor rutiere - pregătirea specială a 
conducătorilor auto şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere auto în dobândirea 
competenţelor privind aplicarea măsurilor de prim ajutor în cazul accidentelor rutiere, înainte de 
intervenţia cadrelor medicale.

2. La articolul 23, după alineatul (4), se introduce cinci noi alineate, alin. (4'), alin. (4^), alin. 
(4^), alin. (4“*), respectiv alin. (4^) cu următorul cuprins:

(4*) în cadrul pregătirii teoretice şi practice pe care o realizează persoanele care solicită 
prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de conducere, este inclus atât un curs de 
conducere defensivă, cât şi un curs practic de prim ajutor. Dovada absolvirii cursurilor se face 
prin diplomele de absolvire eliberate de unităţile autorizate conform legii şi prin ataşarea unor 
înregistrări audio-video care demonstrează activitatea derulată în cadrul cursurilor.

(4^) Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi stochează înregistrările prevăzute la 
alin. (4^), precum şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal se 
stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne.



(4^) Normele privind autorizarea cursurilor sau şcolilor de conducători auto şi a instructorilor 
auto în domeniul conducerii auto defensive, normele privind atestarea profesorilor de legislaţie 
rutieră şi a instructorilor auto în domeniul conducerii auto defensive, precum şi procedura de 
examinare şi formare în domeniul conducerii auto defensive se stabilesc prin Ordin al 
Ministrului Transporturilor.

(4'’) Normele privind autorizarea cursurilor practice de prim ajutor în cazul accidentelor rutiere şi 
a personalului de predare a cursurilor de prim ajutor se stabilesc prin Ordin al Ministrului 
Sănătăţii.

(4^) Evidenţa conducătorilor auto care au urmat cursuri de conducere defensivă se ţine de către 
Poliţia Rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care evaluează anual eficienţa acestor 
cursuri raportat la gradul de implicare în accidente de circulaţie al absolvenţilor. Procedura de 
ţinere a evidenţei şi evaluare a eficientei se stabileşte prin Ordin al Ministrului al Afacerilor 
Interne.

(4^) Fondurile pentru desfăşurarea cursurilor de conducere defensivă şi prim-ajutor se asigură din 
taxa de şcolarizare percepută participanţilor la cele două cursuri.

3. La articolul 96 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi 
preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin 
care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau avertismentului sau prin proces-verbal 
separat în cazul sancţiunii complementare aplicate în cazul neachitării amenzii.

4. La articolul 96 alineatul (2), după litera b, se introduce o nouă literă, lit. b'), cu 
următorul cuprins:
b*) suspendarea exercitării dreptului de a conduce până la prezentarea dovezii achitării amenzii 
contravenţionale în cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori 
tramvai sau, după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu achita în termen de 
180 de zile de la data comunicării procesului verbal amenda contravenţională aplicată ca urmare 
a nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

5. După art. 102 se introduce un nou articol, art. 102‘, cu următorul cuprins:
102'. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat, intervine şi în situaţia în 
care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai sau, după caz, 
proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu achită în termen de 180 de zile de la data 
comunicării procesului verbal amenda contravenţională aplicată ca urmare a nerespectării 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.



6. La articolul 103 alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:
. (9) în cazul neachitării amenzii în termen de 180 de zile de la data comunicării procesului verbal, 

suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere din 
judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe conducătorul autovehiculul, 
proprietarul autovehiculului sau, după caz, pe deţinătorul mandatat.

7. La articolul 104 alineatul (2), după litera b, se introduce o nouă literă, lit. c), cu 
următorul cuprins:

c) a absolvit un curs de conducere defensivă şi un curs practic de prim ajutor.

8. La articolul 106 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la 
cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie şi urmează cursurile de 
conducere defensivă şi prim ajutor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. a) şi lit. c) până în a 
30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului 
de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), 
după caz.

9. La articolul 106' alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) în mod obligatoriu, titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română 
sau străină urmează un curs de conducere defensivă şi un curs practic de prim ajutor şi 
susţine, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce 
autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când 
suspendarea a fost aplicată pentru:

a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;
b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea 

roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat 
avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

10. La articolul 106' alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în mod obligatoriu, titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română 
sau străină urmează un curs de conducere defensivă şi un curs practic de prim ajutor şi 
susţine un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie şi în cazurile în care s-a 
dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la 
expirarea acesteia.

11. La articolul 106' alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se 
prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de 
conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru



susţinerea acestuia ori nu face dovada absolvirii cursurilor de conducere defensivă şi de prim 
ajutor până la expirarea perioadei de suspendare.

12. La articolul 106' alineatul (4) se modifîcă şi va avea următorul cuprins:

(4) In cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de 
suspendare stabilite în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), titularul unui permis de 
conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine testul de verificare şi 
urmează un curs de conducere defensivă şi un curs practic de prim ajutor până în a 30-a zi, 
inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

13. La articolul 111, alineatul (1), după litera g) se introduce litera, lit. h), cu următorul 
cuprins:

h) în situaţia în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai sau, 
după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii 
contravenţionale aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă 
în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal.

14. La articolul 113, alineatul (1), după litera f) se introduce literă, lit. g), cu următorul 
cuprins:

g) după ce conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai sau, după caz, 
proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat face dovada achitării amenzii contravenţionale.

15. La articolul 116 alineatul (3), după litera b, se introduce o nouă literă, lit. c), cu 
următorul cuprins:

c) a absolvit un curs de conducere defensivă şi un curs practic de prim ajutor.

16. La articolul 122, după litera f, se introduce o nouă literă, lit. f'), cu următorul cuprins:

f) stabileşte norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională 
a instructorilor şi profesorilor de conducere defensivă;

17. La articolul 122, după litera h, se introduce o nouă literă, lit. h'), cu următorul cuprins:

h') autorizează înfiinţarea şi funcţionarea cursurilor sau a şcolilor de conducere defensivă;

18. La articolul 125, după litera e, se introduce o nouă literă, lit. i)^ cu următorul cuprins:

f) elaborează norme referitoare la autorizarea cursurilor practice de prim ajutor în cazul 
______ accidentelor..rutiere.şi.a.personalului_de.predare a.cursurilor.de.prim.aj.utor.



Art. II.
1. Prevederile art. I intră în vigoare la 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial.

2. Regulamentul de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare se 
actualizează cu prevederile prezentei legi, în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul 
Oficial a prezentei legi.

2 3 4 53. Normele şi procedurile prevăzute la art. 23 alin (4 ), (4 ), (4 ) şi (4 ) din prezenta 
iniţiativă se elaborează prin emiterea unui Ordin de către ministrul responsabil, în termen 
de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin (2) din Constituţia României, republicată

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
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PREŞEDINTELE SENATULUI 
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