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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (b540/25.11.2021), transmisă 
de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/6014 din 

şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu07.12.2021 
nr.D1053/07.12.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată, şi 
al art.46 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul prevederii obligativităţii includerii în 

cadrul pregătirii teoretice şi practice în vederea obţinerii permisului de 
conducere a unui curs de conducere defensivă şi a unui curs practic de 
prim ajutor.

Totodată, se preconizează aplicarea sancţiunii contravenţionale 

complementare constând în suspendarea exercitării dreptului de a 
conduce şi pentru situaţiile în care contravenientul nu a achitat într-un 

anumit termen amenda aplicată ca urmare a săvârşirii unei contravenţii 
prevăzute de actul normativ de bază.



Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 

alin.(l) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 
este Senatul.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Reglementarea referitoare la cursurile de conducere defensivă, 

precum şi la cursurile practice de prim-ajutor nu poate fi adoptată în 
forma propusă, întrucât nu îndeplineşte criteriile de claritate, 
previzibilitate şi accesibilitate, astfel cum acestea sunt conturate în 

jurisprudenţa Curţii Constituţionale, putând conduce la o situaţie de 
insecuritate juridică, sub următoarele aspecte:

3.1. Normele referitoare la desfăşurarea si la finalizarea cursului 
de conducere defensivă şi a cursului practic de prim ajutor nu 
conturează cu precizia necesară regulile aplicabile în acest domeniu.

Astfel, chiar dacă alin.(4^) prevede că respectivele cursuri sunt 
incluse în cadrul pregătirii teoretice şi practice pe care o 
realizează persoanele care solicită prezentarea la examen pentru 
obţinerea permisului de conducere, din reglementările propuse nu 

rezultă cu claritate dacă respectivele cursuri se organizează în cadrul 
şcolilor de conducători auto sau în cadrul unor unităti distincte de
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aceste şcoli, autorizate în condiţiile alin.(4^).
Avem în vedere, pe de o parte, faptul că alin.(4^) se referă la 

atestarea absolvirii cursurilor prin „diplome de absolvire” şi prin 
anumite înregistrări audio-video, cerinţe care nu sunt prevăzute la 

alin.(4), care se referă la prezentarea dovezii pregătirii teoretice şi 
practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate, potrivit legii.

Pe de altă parte, menţionăm că, din redactarea propusă pentru 

alin.(4^) rezultă că se are în vederea stabilirea, prin ordin al ministrului 
transporturilor şi infrastructurii, a unor norme de autorizare a 

cursurilor şi a instructorilor auto în domeniul conducerii auto 
defensive, de atestare a profesorilor de legislaţie rutieră şi a 

instructorilor de conducere auto defensivă, precum şi de stabilire a 
procedurii de examinare şi formare în domeniul conducerii auto 

defensive distincte de normele privind autorizarea şcolilor de 

conducători auto şi a instructorilor auto, atestarea profesorilor de 
legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, respectiv de 
organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică 
a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, adoptate
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în temeiul art.62 alin.(2) şi (3), art.63 şi art.64 din Ordonanţa 

Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Menţionăm că nici norma propusă la art.I pct.l7 pentru art.122 

care stabileşte atribuţia Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii de autorizare a înfiinţării si funcţionării cursurilor sau a

9 5 9

şcolilor de conducere defensivă nu este suficient de clară, întrucât, din 

referirea la autorizarea „cursurilor”, distinct de autorizarea „şcolilor de 
condus defensiv” rezultă că acele cursuri ar putea fi desfăşurate şi în 

cadrul şcolilor de conducători auto existente, nu doar în cadrul unor 

„şcoli de conducere defensivă”.
De altfel, în măsura în care se are în vedere ca pregătirea în 

domeniul conducerii defensive şi al acordării primului-ajutor să se 

desfăşoare în unităti autorizate distincte de şcolile de şoferi, trebuie 
avute în vedere atât posibilităţile practice de înfiinţare a unui număr 
suficient de astfel de unităţi, în cadrul cărora trebuie să activeze 

personal calificat, precum şi consecinţele sociale ale creşterii costului 
material al pregătirii pentru obţinerea permisului de conducere.

Observaţiile sunt valabile, în mod corespunzător, şi pentru 

art.23 aliii.(4‘*), cu referire la autorizarea cursurilor practice de prim 
ajutor şi a personalului care predă respectivele cursuri.

Menţionăm că, în situaţia în care cursurile de conducere 

defensivă şi cursurile practice de prim ajutor ar urma să fie desfăşurate 
şi în cadrul şcolilor de conducători auto, ar fi fost necesare şi 
intervenţii legislative asupra Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 

privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare, act normativ care reglementează pregătirea persoanelor în 
vederea obţinerii permisului de conducere şi pregătirea şi atestarea 

profesională a personalului de specialitate din domeniul 
transporturilor rutiere.

3.2. Din reglementarea propusă rezultă că noţiunile şi 
cunoştinţele dobândite prin urmarea cursurilor de conducere defensivă 

şi a cursului practic de prim ajutor nu sunt supuse unor teste în 

vederea dobândirii permisului de conducere, aşa cum este cazul în 
ceea ce priveşte noţiunile şi cunoştinţele dobândite prin pregătirea 

teoretică şi practică obligatorie. Avem în vedere faptul că, potrivit 
normei propuse la art.I pct.2 pentru art.23 alin.(4^), respectivele 
noţiuni şi cunoştinţe se consideră însuşite ca urmare a absolvirii 
respectivelor cursuri, fiind suficientă prezentarea diplomei de

lit.h^),
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absolvire a unor „înregistrări audio-video care demonstrează 

activitatea derulată în cadrul cursurilor”.
O astfel de soluţie legislativă, care exclude testarea, poate 

conduce la situaţii în care dobândirea diplomei de absolvire reprezinte 

o activitate pur formală, neîndeplinindu-se astfel chiar scopul 
reglementării propuse, respectiv creşterea siguranţei rutiere.

In plus, prezentarea unor „înregistrări audio-video” ar presupune 

alocarea unui timp îndelungat pentru verificarea acestora, cu 
consecinţa blocării activităţii de eliberare a permiselor de conducere.

3.3. Distinct de observaţiile de mai sus, soluţiile legislative
propuse la art.I pct.7 şi 15, care se referă Ia condiţia absolvirii unui 
curs de conducere defensivă şi a unui curs practic de prim ajutor nu 

sunt corelate cu art.23, astfel cum este propus la art.I pct.2, normă 
potrivit căreia absolvirea respectivelor cursuri ar deveni oricum 

obligatorie pentru obţinerea permisului de conducere.
Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru 

soluţiile legislative propuse la art.I pct.8 - 12 care prevăd obligaţia 
sau posibilitatea unnării respectivelor cursuri chiar dacă ele ar fi fost

A

deja urmate pentru obţinerea permisului de conducere. In plus, 
reglementarea nu este corelată cu faptul că în cazurile vizate de 
normele supuse modificării nu se prevede, în mod similar, obligaţia 
sau posibilitatea urmării din nou a cursului de pregătire teoretică şi 
practică, ci aceea a susţinerii unui test de verificare a regulilor de 
circulaţie.

4. Referitor la art.l02\ propus la art.I pct.5, care prevede 
aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării 
executării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzii 
contravenţionale în termen de 180 de zile de la data comunicării 
procesului-verbal, precizăm că soluţia legislativă preconizată nu poate 

fi promovată, întrucât este în dezacord cu principiile răspunderii 
contravenţionale.

A

In primul rând, precizăm că sancţiunile contravenţionale se 

aplică numai în cazul săvârşirii unor fapte care sunt stabilite 
drept contravenţii, iar, potrivit art.5 alin.(7), pentru una şi aceeaşi 
contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională 

principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.
A

In acelaşi sens, art.95 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, prevede faptele care constituie contravenţii 
se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală
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şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare 

prevăzute la art.96 alin.(2).
Prin urmare, sancţiunea contravenţională complementară se 

aplică numai în cazul în care este săvârşită o contravenţie, iar 

neachitarea amenzii aplicate pentru săvârşirea unei contravenţii nu 
poate constitui, la rândul său, contravenţie.

Menţionăm că în cazul neachitării amenzii contravenţionale 

devin incidente dispoziţiile art.39 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001, potrivit cărora executarea se face în condiţiile prevăzute de 

dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale, precum 

şi cele ale art.9 din acelaşi act normativ, care prevăd că, în cazul în 

care nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al 
unităţii administrativ-teritoriale competent va sesiza instanţa 
judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază contravenientul, 
în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului 
la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Pe de altă parte, precizăm că, potrivit art.5 alin.(4) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, prin legi speciale se pot stabili alte 
sancţiuni contravenţionale principale sau complementare, nefiind însă 

posibilă stabilirea unor modalităţi diferite de aplicare a sancţiunilor 
contravenţionale complementare.

Este adevărat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 

reprezintă o reglementare specială în raport cu Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, însă nu poate 
cuprinde dispoziţii care să prevadă posibilitatea aplicării sancţiunilor 

contravenţionale complementare în alte condiţii decât 
reglementarea-cadru în materie.

Din acest punct de vedere, soluţia legislativă propusă este 

susceptibilă de a încălca principiul legalităţii sancţiunilor 

contravenţionale, principiu care, aşa cum a stabilit Curtea 

Constituţională în Decizia nr. 197/2019, stă la baza aplicării sancţiunilor 
contravenţionale: ,Aplicarea sancţiunilor contravenţionale, respectiv 

sancţionarea propriu-zisă a subiectului de drept pentru nesocotirea 
normelor de drept contravenţional, are loc potrivit unor principii, 
similar sancţiunilor de drept penal. In acest sens. Curtea reţine 
principiul legalităţii sancţiunilor contravenţionale, principiul 
proporţionalităţii sancţiunilor contravenţionale şi principiul unicităţii 
aplicării sancţiunilor contravenţionale (non bis in idemy\
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In acest context, având în vedere similitudinile dintre 

răspunderea contravenţională şi răspunderea penală, precizăm şi faptul 
că, în materie penală, prin Decizia nr. 147/2019 Curtea Constituţională 
a constatat încălcarea principiului legalităţii incriminării şi pedepsei, 
reţinând că o lege specială ,,nu poate să prevadă un regim diferii de 
aplicare a instituţiilor de drept penal reglementate în Partea generală 

a CoduluipenaV\
Pe cale de consecinţă, nu pot fi adoptate nici intervenţiile 

legislative prevăzute la pct.3 - 6, 13 şi 14 ale art.I, care se referă, de 

asemenea, la sancţiunea contravenţională complementară aplicată 

pentru neachitarea amenzii contravenţionale înţr-un anumit termen.

Ţinând seama de cele de mai sus, reglementarea preconizată nu 

poate fi promovată în forma propusă prin proiect.

Bucureşti 
Nr.2/3.01.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

iM. Of. nr. 958/28 dec. 2002O.U.G. nr. 195/2002 
Ordonanlă de urgenlă privind circulaţia pe drumurile publice

(V. O.C.C. nr. 347/2007 - M. Of. nr. 307/9 mai 2007 (ari, 118 alin. (1), (2) şi (5)); D.C.C. nr. 661/2007 - M. Of. nr. 525/ 2 aug. 
2007 (art. 96 alin. (6) lit. d)); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2007- M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. LXVI 
(66)/2007 . M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 89 alin. (1)); D.C.C. nr. 742/2008 - M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 ( art. 111 alin. (6)); 
Decizia I.C.C.J. nr. 29/2008 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 (art. 78 afin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 284/30 apr. 
2010 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2010 ■ M. Of. nr. 771/18 nov. 2010 (art. 111 alin. (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 18/2012 - 
M.Of. nr. 41/18 ian. 2013 (art. 85 alin. (1)şi (2)): Decizia I.C.C.J. nr. 9/2015- M. Of. nr. 526/15 iul. 2015 (art. 64 şi art. 97 alin. 
(1) lit. d) şi alin. (6))

nr. 85/2003 ‘ [m. 6f.'nr.’58/3Î ian. 2003
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice -

1 . modifică şi completează anexa

2 ■mqdjfic^prin _ O.U.g' ni^56/20‘04___ iROf. nr. 595/1 iul. 2004 _____
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea stabilini cadrului organizatoric şi 
funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare 
şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, 
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor 
de înmatriculare a vehiculelor

aprobată cu modificări şi L. nr. 520/2004 
completări prin

I abrogă ari. 13 alin.(3). ari.29

M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004

sîrnodificări prin L. nr. 520/2004 __1153/7 dec. 2004 \ aprobă cu modfcăn O.U.G. nr. 50/2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric şi 
funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare 
şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, 
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor 
de înmatriculare a vehiculelor
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« modificări prin l. nr. 49/2006 M. Of. nr. 246/20 mar. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

modifică. Io 20sep.2006. an.], an.2. an.4, 
an.S. an.6. cap.JI liihil.leciiimii Îşi litliil 
sec(iiiiiiia 2-a. an.7. an.9, an.10. an.11, 
an.12. an.13. an.14. an.16. an.l7, ari.18. 
an.19. an.20. an.21. an.22. an.23. an.24. 
an.25. an.27. an.30, an.31. an.32. an.33. 
an.34. an.35. an.36. an.37. an.38. an.39. 
an.40. an.41. an.42. ari.43. cap.V 
secţiunea a 2-a. titlul paragrafului 2. 
an.44, art.45. art.46. art.47. art.49. ari.50. 
an.5l. ari.52. an.56. ari.57. an.58. ari.59 
alin.(2), ari.60, an.61, ari.62, ari.64, 
an.65. an.66. an.67, ari.68 alin.(1). (3) şi 
(4). an.69. an.70. art.7l. arl.72. an.73. 
cap. V titlul scc(iunii a 6-a, ari. 74. ari. 75. 
ari.76, ari.77. an.78, ari.79. ari.80. ari.SI, 
an.82 alin.(l). ari.83, an.84. ari.S5, an.86. 
ari.87. an.SS. an.S9, ari.90. ari.91, art.92. 
ari.93. an.98. an.99, ari. 100 alin.(1) lii.d)- 
f) şi alin. (2). ari. 101 alin.(l). ari. 102. 
art.103, ari.104. an.105. ari.106. ari.107. 
an. 108, an. 109 lii.h) şi c), an. 110. ari.l 11. 
ari.113. an.114, art.l 16, ari.117, ari.118 
alin.(l):
introduce la 20 sep. 2006. arl.SJ, 

art.l8_l. art.26_l. an.28_l. art.29_l după 
titlul cap.IV. an.48_l şi art.4S_2. 
paragraful 8_1 la cap.V secţiunea a 2-a 
după paragraful 8. paragraful 9_] după 
ari. 62. ari. 6S_1 şi ari. 68_2 la cap. V după 
titlul secţiunii a 5-a, art.88_l. ari.89_l. 
art.91_l - arl.OljS. art.]05_l şi an.l05_2. 
ari.lI4_l. ari.lI6_l. ari.l 19-121: 
abrogă la 20 sep. 2006. art.8, an.15, 
ari.26. ari.28. alin.(2) a! an.48. an.53, 
art.63. ari.94. an.96. art.97. art.115.

5 aprobată cu L. nr. 49/2006 
modificări şi 
completări prin

iM. Of. nr. 246/20 mar. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

6 rectificare M. Of. nr. 519/15 iun. 2006 rectifică an. 9 alin. (2), an. 11 alin. (2). 
ari. 23 alin. (3). ari. 48_1 alin. (2). ari. 78 
alin. (2). ari. 91 _1 alin. (1) pct. 25. ari.
91 _4 alin. (!) pct. 9. ari. 99 alin. (1) lit. o) 
şi alin. (3). ari. 120 Iii. d)

RECTIFICARE

7 republicare cu 
renumerotare

•M. Of. nr. 670/3 aug. 2006
Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice
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8 modificări prin O.U.G. nr. 63/2006 M. Of. nr. 792/20 sep. 2006
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 6/2007 
completări prin

la 1 dccembiie 2006. modifică aii. 6 pci.
15. ari. }}. ari. J3 alin. (4). an. 15 alin.
(I), aii. 17, ari. 21, aii. 22, aii. 23 alin. (4). 
an. 24 alin. (2). an. 2S. an. 32 alin. (2) Iii. 
h). an. 40 alin. (3). ari. 66 alin. (2). aii. 79 
alin. (2). aii. SI alin. (1). aii. 82 alin. (!)• 
(3) şi (6). aii. 83 alin. (}). aii. 88 alin. (!) şi 
(5), aii. 96 alin. (2) Ut. c). aii. 97 alin. (4). 
an. J16 alin. (I) partea introduciivă şi alin. 
(3) lil. a), aii. 125 Iii. c). aii. J36 Ui. b) şi 

-d):-------------------------------------

M. Of. nr. 30/17 ian. 2007

introduce pct. I3_] la ari. 6. alin. (I_l) la 
an. 15. alin. (3_l)-(3_5) la an. 23, alin. 
(2J)-(2_5) la an. 79. ari. 80J. alin. (3) la 
ari. 81. alin. (3) la aii. 93. pct. 38 la aii. 
102 alin. (1). pct. 29 la an. 105. Iii. q) la 
an. 122:
abrogă aii. 27 alin. (3). aii. 79 alin. (3), 
an. 114 alin. (1) Ui. c). aii. 136 lil. e): 
la aii. 91 şi aii. 102 alin. (1) pcl. 7. 

normele de trimitere la art. 22 alin. (5) se 
consideră făcute la art. 22 alin. (6); 
prorogă termenul de intrare în vigoare 
până la 1 decembrie 2006

9 modificări prin H.G. nr. 1391/2006 M. Of. nr. 876/26 oct. 2006
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

înlocuieşte anexa

10 modificări prin L. nr. 6/2007 M. Of. nr. 30/17 ian. 2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

modifică art. 6pci.l5. art.6pct.34, aii.l I. 
an.l5 aUn.(l). an.l5 alin.fJJ), art.21. 
art.22 alin.(3) Ut. b). art.22 alin. (4), (5) şi 
(6). ari.23aUn.(3_l). (3_2). (3_4) şi (3_5), 
art.32 alin. (2) Ut. b). art. 39, art. 40, aii. 79, 
art.80_l. art.SI alin.(l). art.Sl alin.(3). 
art.88 aUn.(l). art.97 alin.(4), art.100 
alin.(3) Ut. g). an.102 alin.(l) pcl.38. 
art.105pct.29. an.Ill alm.(5), ari.136 Ut.
h):

introduce pct.16_1-16_3 la art. 6. pct.35_l 
la an. 6:

abrogă art. 6 pct. 13^1. art. 93 alin.(3). 
art. 102 aUn.(l)pct. 7 şi 18.

11 admisă excepţie D.C.C. nr. 347/2007 
de neconsl. prin

M. Of. nr. 307/9 mai 2007
Decizia nr. 347 din 3 aprilie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1), (2) şi (5) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

an. 118 alin. (1). (2) şi (5)

12 modificări prin D.C.C. nr. 347/2007 iM. Of. nr. 307/9 mai 2007
Decizia nr. 347 din 3 aprilie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1), (2) şi (5) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispozi{iile art. 118 alin. (1). (2) şi (5) 
(termenul se împlineşte la 23 iunie 2007, 
după care operează prevederile art. 147 
alin. (1) din Constituţie)
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'3 modificări prin O.U.G. nr. 69/2007 M. Of. nr. 443/29 iun. 2007 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

modifică ari. 5 alin. (4). ari. 6 pcl. 19 ţi 20. 
ari. 8. ari. îî alin. (4) şi (10). ari. 13 alin. 
(2). art. 18, an. 24 alin. (1), (4). (5) şi (6). 
ari. 28. ari. 32 alin. (2) Ut. c). art. 50 alin.
(1) , an. 52 alin. (1) şi (2). an. 57 alin. (!) şi
(2) . ari. 61 alin. (1) şi (2). art. 64, an. 66 
alin. (2). ari. 71 alin. (1) şi (2). ari. 76 alin.
(1) . art. 79. art. 80. art. S0_l. an. 81 alin.
(2) şi (3). art. 82 alin. (5). an. 83. ari. 91. 
ari. 93 alin. (2). ari. 96 alin. (4), an. 97 
alin. (1) partea introductiva, alin. (2), (3) şi 
(6). art. 99 alin. (1)pct. 8 şi 9. art. 100 alin. 
(1) pcl. 4. art. 100 alin. (3) Ut. g). art. 103 
alin. (6). art. 104. art. 106. ari. 108 alin.
(!) Ut. a) pcl. 8 şi 9. ari. 108 alin. (!) Ut. c) 
pct. 2. an. 108 alin. (l) Ut. d) pcl. 4, art.
109 alin. (8). an. 111 alin. (3). (4). (5) şi 
(6), art. 118, aii. 120 alin. (l)şi(2); 
introduce aii. 23_l. art. 80_2. Iii. d) la ari. 
97 alin. (1), pct. 18 la aii. 101 alin. (1). IU.
c) la art. 103 alin. (1), alin. (I_l) la aii.
103, pct. 7 şi 8 la an. 108 alin. (1) Ut. b). 
alin. (1_1) şi (l_2) la ari. 113, lit.J) la art. 
114 alin. (I);
abrogă art. 6pcl. 13. art. 27. art. 75 Iii. d). 
an. 82 alin. (3). ari. 95 alin. (3). art. 96 
alin. (2) lit.J). art. 101 alin. (1)pct. 2. art. 
102 alin. (I) pct. 2, 13 şi 30 şi alin. (3) Ut.
d) . an. 113 alin. (1) Ut. b)şi d). aii. 121 
alin. (1)

1-* admisă excepţie D.C.C. nr. 661/2007 
de neconsl. prin

M. Of. nr. 525/2 aug. 2007
Decizia nr. 661 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96. art. 97 şi art. 102 
alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

an. 96 alin. (6) Ut d)

15 modificări prin D.C.C. nr. 661/2007 M. Of. nr. 525/2 aug. 2007
Decizia nr. 661 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95. art. 97 şi art. 102 
alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

suspendă penlni o perioadă de 45 de zile 
prevederile art.96 alin.(6) lit.d), (termenul 
se împlineşte la 15 sept.2007), după care 
operează prevederile art.147 alm.(l) din 
Constituţie

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 742/2008 
de neconsl. prin

M. Of. nr. 570/29 iul. 2008
Decizia nr. 742 din 24 iunie 2008 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

, an. 111 alin. (6)

17 imodificări prin D.C.C. nr. 742/2008 :M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 
Decizia nr. 742 din 24 iunie 2008 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

, suspendă pentni o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 111 alin. (6) (termenul se 
împlineşte la data de 12 sept. 2008) după 
care operează prci’cderile an. 147 alin. (1) 
din Constitulie
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18 modificări prin O.U.G. nr. 146/2008 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 111 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

M. Of. nr. 754/7 nov. 2008 modifică art. HI

19 modificări prin O.U.G. nr. 9/2009
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 103 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

• aprobată prin L.nr. 8/2019 •

M. Of. nr. 126/2 mar. 2009 introduce alin. (8) la art. 103

M.Of. nr. 14/7 ian. 2019-

20 modificări prin O.U.G. nr. 54/2010 M. Of. nr. 421/23 iun. 2010 modifică art. 29 alin. (2), an. 32 alin. (2) 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea Ut. h). art. 100 alin. (!) pct. I; 
evaziunii fiscale introduce alin. (4_1) la ari. 32, alin. (4_1) 

la ari. 35aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2016 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018

21 modificări prin M. Of. nr. 714/26 oct. 2010L. nr. 202/2010
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

modifică art. J18 alin. (2). (4). art. 120 
alin. (I):
introduce alin. (3_J) la art. 118

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1H3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art. XVII afin. (2) • M. Of. nr. 313/30 mai 2013)

O.G. nr. 5/2011
Ordonanţă pentru aprobarea unor reglementări privind 
creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de 
către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control 
în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice 
activităţii de transport rutier

aprobată cu modificări şi L. nr. 161/2011 
completări prin

22 modificări prin M. Of. nr. 80/31 ian. 2011 modifică art. J02 alin. (I) pct. 28 . art. 112 
alin. (2):
introduce pct. 6_] la ari. 6. Ut. h_!) la art. 
mălin. (})

M. Of. nr. 503/14 iul. 2011

23 modificări prin L. nr. 161/2011 M. Of. nr. 503/14 iul. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 
pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea 
siguranţei njtiere şi destinaţia sumelor încasate de către 
personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în 
urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii 
de transport rutier

aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 
5/2011 şi modifică art. 102 alin. (!), art. 
mălin. (I)lit.b_l)

2-» admisă excepţie D.C.C. nr. 500/2012 
de neconst. prin

M. Of. nr. 492/18 iul. 2012 
Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3_1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor

art. i 18 alin. (3_l)

25 imodificări prin D.C.C. nr. 500/2012 M. Of. nr. 492/18 iul. 2012
Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 116 alin. (3_1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe dnjmurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispozifiile art. 118 alin. (3_l)(termenul se 
împlineşte la 31 august 20J2) după care 
operează dispoziliile art. 147 din Constilufie
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26 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

la data de } februarie 2014, modifică ari.
88. ari. }}] alin. (!) Iii. h). alin. (3) şi (5).
ari. 1!3 alin. (]} lil. c). ari. J]4 alin. (1) Ut.
h) şi d). ari. 136 Ut. d):
introduce art. 133_} la data de 15
noiembrie 2012;
abrogă art. 84-87, ari. 89-94

(v. Decizia I.C.C.J, nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

M. Of. nr. 760/12 nov. 2012
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

27 modificări prin L. nr. 203/2012 modifică art. 6 pct. 6 şi 21, art. 9 alin. (I), 
art. 20, art. 23 alin. (9). art. 23_1, art. 24 
alin. (1). (4) şi (5), art. 41 alin. (3), art. 73, 
ari. 80 alin. (1). art. 101 alin. (!) pct. 8, ari. 
133 alin. (I), art. 137; 
anexa devine anexa nr. 2; 
introduce pct. 32_I la ari. 6, alin. (5_I)- 
(5_3) la art. 24, aii. 24_1. anexa nr. 1 după 
ari. 137;
abrogă art. 15 alin. (2);

înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de 
urgenţă, .sintagma ".suhcaiegorii de 
vehicule" cu sintagma "categorii de 
vehicule"

2B modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 februarie 2014, an. 24 alin. 
(6), art. 103 alin. (1) Ut. c), art. 106 alin. 
(1) Ut. b). art. 116 alin. (1) Ut. b) şi d)
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29 modificări prin O.G. nr. 21/2014 M. Of. nr. 635/29 aug. 2014
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 152/2019 
completări prin

modifică art. 6 pct. 6, 21 şi 30, an. 9 alin. 
(4), art. 13 alin. (}), (2) şi (4). an. 14 alin. 
(}), an. 20 alin. (!), an. 23_], an. 24 alin. 
(1). art. 24 alin. (5_2) şi (5_3). an. 24_] 
alin. (2) lit. f), art. 32 alin. (2) îit. b), art. 66 
alin. (2). art. 82 alin. (5), art. 83 alin. (3), 
art. 88 alin. (1). art. 97 alin. (3), art. 102 
alin. (l) pct. 27, art. 103 alin. (6). art. 106 
alin. (1) Iii. b). ari. 110, art. 111 alin. (1)
Ut. b), art. 111 alin. (3), art. 114 alin. (1)
Ut. b) şi dfiărî. ~1T6 ălinr(l) Iii. d). anexa 
nr. 1 :
introduce alin. (I_1) la art. 24, Ut. b), i) şi 

j) la art. 24_l alin. (2), alin. (2_1) la an. 
24_1, alin. (l_l) • (1 _3) la art. 36, alin. 
(1_1) - (1_3) la ari 88, pct. 9 şi 10 la art. 
108 alin. (1) Ut. b). alin. (2_l) şi (2_2) la 
ari 116, menţiunea privind transpunerea 
normelor comunitare după art. 137: 
abrogă ari 6pcl 31, ari 14 alin. (2), an 
23 alin. (5) şi (8); 
în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, 
următoarele expresii şi termeni se 
înlocuiesc după cum iînnează. a) termenul 
„ tractor" se înlocuieşte cu expresia 
„ tractor agricol sau forestier", iar expresia 
„ substanţe ori produse .stupefiante sau 
medicamente cu efecte similare" se 
înlocuieşte cu expresia „substanţe 
psihoactive”;
b) în cuprinsul ari. 6 pcl 15. art. 21 şi art. 
22 alin. (3) Ut. b), expresiile „de 
autovehicule sau de tramvai", ,,de 
autovehicule sau de tramvaie", respectiv 
„de autovehicule şi de tramvaie" se 
înlocuiesc cu expresia „de autovehicule, de 
tractoare agricole sau forestiere ori de 
tramvaie";

M. Of. nr. 625/26 iul. 2019

c) în cuprinsul art. 8, ari. 106 alin. (1) şi 
art. 125 Ut. c), expresiile,, autovehicul şi 
tramvai ” şi „ autovehicule şi tramvaie ” .îc 
înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor 
agricol sau forestier şi tramvai" sau 
„ autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere şi tramvaie ", după caz;

d) în cuprinsul ari 9 alin. (1) şi (6), ari. 22 
alin. (4). ari 25 alin. (2), ari 35 alin. (6), 
ari 36 alin. (1), art. 40. ari 44 alin. (2), 
ari 80 alin. (1). art. 82 alin. (6), ari. 99 
alin. (1) pct. 4, 8 şi 12. ari 100 alin. (1) 
pcl 5. 6. 7 şi 13. art. 101 alin. (1) pcl. 1, 4. 
lOşill, art. 102 alin. (l) pct. 19. 20 şi 29, 
art. 103 alin. (1) partea introductivă şi alin. 
(8), ari 108 alin. (1) Ut. a) pct. 1 şi 9 şi Iii 
c) pct. 4 şi 5, art. 112 alin. (1) Ut. m), n) şi 
x), art.122 IU. h) şi arii31, termenul 
autovehicule/„autovehicul/„autovehiculelor 
"se înlocuieşte cu expresia „autovehicule şi 
tractoare agricole sau 
forestiere"/,.autovehiculşi tractor agricol 
sau forestier"/ „autovehiculelor şi 
tractoarelor agricole .sau forestiere ”, după 
caz;
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c) iit cuprinsul ari. 22 alin. (]). (2) şi (6). 
ari. 23 alin. (1). (2) şi (31) leza iniăi. ari. 
25 alin. (1), ari. 28. ari. 78, ari. 99 alin.
(2). an. 100 alin. (2) şi alin. (3) pariea 
introduclivâ şi Iii. b), an. 101 alin. (2) şi 
alin. (3) pariea iniroduclivâ. an. 102 alin. 
(2) şi alin. (3) partea iniroduclivâ. an. 103 
alin. (1) Iii. c). alin. (11) şi (2). ari. 106 
alin. (2). ari. 108 alin. (!) partea 
introductivă, an. 111 alin. (I) Iii. d) şi alin. 
(4). an. 112 alin. (1) Ut. I). an. 119 şi an. 
122 Iii. q). expresiile ..autovehiculsau 
tramvai”. ..auiovehiculesau tramvaie"şi 
„autovehicule ori tramvaie"se înlocuiesc 
cu expresia ..autovehicul, tracwr agricol 
sau forestier ori tramvai ” ori 
„autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere ori tramvaie”, după caz:
f) în cuprinsul an. 82 alin. (1). (2). (4). 
expresia „ autovehicule şi remorci" se 
înlocuieşte cu expresia „autovehicule, 
tractoare agricole sau forestiere şi 
remorci
g) în cuprinsul ari. 103 alin. (8). expresia 
„rezidcnia nonnală "se înlocuieşte cu 
expresia „locuieşte. în .viuaiiapersoanelor 
aflate la studii în România ”

30 .modificări prin L. nr. 93/2016 jM. Of. nr. 369/13 rnai20J6
Lege pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

modifică art. 33 alin. (2)

[M.’Of. nr.'496/30jun. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017

31 Jnodificări prin O.U.G. nr. 41/2016 modifică art. 11 alin. (5):

introduce art. 11_1. alin. (9_1) ■ (9_4) la 
art. 23 (prevederile art. 23 alin.
(9_J)—(9_4) intră în vigoare la 30 iunie 
2017) :

M.Of. nr. 581/20 iul. 2017

abrogă art. 11 alin. (6) şi (8)

“Imodificări prin _ Q.G. nr. 14/2017 |l^f. nr. 685/23 aug. 2017 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 241/2019 
completări prin

modifică art. 10, art. 11 alin.(4). art. 44 
alin. (2), art. 99 alin.(l) pct. 18, art. 101 
alin.(l)pct. 11. art. 102 alin.(l)pct. 1, art. 
102 alin.(3) lil.b). art. 108 alin.(l) Iii. a) 
pct. 7, an. 112 alin. (1) Ut. a) şi d) ■ g) şi 
alin. (2) - (4). art. 117 alin. (1) lil.b). ■ 
menţiunea privind transpunerea normelor 
Uniunii Europene;

M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019

introduce pct. 29_l la an. 6, alin.(4_l) - 
(4_8) la an. 11, alin.(H) - (16) la an. II. 
alin. (5) şi (6) la an. 17. alin. (7) - (9) la 
ari. 24, art. 28_1, pct. 39 la art. 102 
alin.(l), lil.y) la art. 112 alin. (1). alin.(5) 
la ari. 112
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33!modTficăriprin ' 0.u!g. nr. 90/^17 IM. Of. nr. 973^ dec. 2017_
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2016

introduce alin. (2_l) la aii. 98

M. Of, nr. 276/28 mar. 2018

^ iniodificâji^prjn_ L. m. 203/2018___ _ [Ml Of- nr. 647/25 iul. 2018 
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

modifică aii. 109 alin. (4):
abrogă ari. -109 alin. (5) • (S) şi aii. 120
alin. (2) şi O)

La data intrării în vigoare a prezentei legi. dispoziţiiie din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale. într-un termen mai mic decât cel prevăzut la arţ. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu rriodificâri şi completări prin 
Legea nr. 160/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

'O^T^ 96/2018“ ; [M.’6f7?^r7963/14“n^^r^18
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu modiftcâri şi L. nr. 93/2019 
completări prin

35 [completat prin introduce alin. (2_2) la art. 98

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

36'dompleta'tprin _ L. nr. 349/2018 [M. Of. nr. 2/3 ian^2^19
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

_ introduce alin. (8) ta aii. IJl

(modificăII pTin L, nr. 345/2018 [M. Of. nr4/3|an. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

__ ; modifică art. 22 alin. (4) - (6). an. 22 alin.
(8) şi art. 97 alin. (4): 
introduce Ut. d) la an. 22 alin. (3). alin.- 
(6'J) ■ (6J) la an. 22, pci. 40 la ari. 102 
alin. (1) şi pci. 30 ta an. 105

} aprobă O.U.G. nr. 9/2009jiyi. Of^nr". 14^ ian, 2019
Lege pri\rind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

38 [modificări prin L. nr. 8/2019

39 Imodificări prin L. nr. 130/2019 y . bf. nr. 575/15 iul. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

modifică art. 103 alin. (2). art. 104; 
introduce an. 104 1

<0 modificări prin ;L. nr. 152/2019 I^M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 __ ^ aprobă cu modificări şi completări O.C. nr.
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 . 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr..
61/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în România

21/2014 şi modifică art. 9 alin. (5). art. 32 
alin. (2) Ut. b), art. 103 alin. (1) Ut. c), art. 
106 alin. (1) Ut. b). an. 118; 
introduce Ut.J) la art. 102 alin. (3), Ut. d) 

şi e) la aii. 103 alin. (1); 
abrogă art. 102 alin. (1)pcl.lO

41 modificări prin__ q.G. nr. 11/2019 ||M. Of. nr. 675/13 aug. 2019__ modifică art. 36 alin. (3) şi art. 106;
• intioduce Ut. h) ta art. 100 alin. (3). pct. 19 
la art. 101 alin. (1). ari. 106_1. aii. 106_2 
şi pct. 6 la an. 108 alin. (1) Ut. c); 
abrogă art. 108 alin. (1) Ut. a) pct. 2 
(dispoziţiile art. I06_2 alin. (2) se aplică 
după 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe).

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 43/2020 
completări prin

M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
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<2 modificări prin L. nr. 241/2019 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

modifică an. 10 alin. (1). an. ] J alin.
(4_7). an. II alin. (II) panea iiUrnduciivâ. 
an. 24 alin. (7) panea introductivă şi lit. 
a), an. JOS alin. (I) Ut. a) pct. 7 şi ari. 112 
alin. (2) şi (3);
introduce alin. (4_9) la an. II şi alin. (17) 
la an. II

43 modificări prin L. nr. 252/2019 :m. Of. nr. 1044/24 dec. 2019
Lege pentnj modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice

modifică art. 101 alin. (1) pct. 8; 
introduce pct. 14 la art. 100 alin. (I)

« completat prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

introduce alin. (2_3) la ari. 98

45 modificări prin O.U.G. nr. 13/2020 M. Of. nr. 102/11 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

modifică art. 6 pct. 10. 21 şi 25. art. 12. an. 
41 alin. (3), ari. 70 alin. (2) şi (3), ari. 72 
alin. (5). an. 73. art. 74 alin. (1). art. 103 
alin. (1_1). (2). (3). (5) şi (6). art. 104 alin. 
(3). (4) şi (5). art. 104_1 alin. (4), art. IU 
alin. (5) şi (6). art. 118 alin. (3) şi (5) şi 
modifică anexa nr. 1: 
modifică, la data de 12 martie 2020, ari. 
100 alin. (1) pct. 14 şi ari. 101 alin. (1) pct.
8:
introduce pct. 10_1 la aii. 6 şi alin. (4) şi 
(5) la art. 70:
introduce, la data de 12 martie 2020, pct. 
20 la art. lOJ alin. (I)

«6 modificări prin L. nr. 43/2020 :M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

modifică art. 36 alin. (3), art. 99 alin. (I) 
pct. 10. art. lOOalin. (l)pct. 9. ari. 108 
alin. (1) Ut. b) pct. 5:
introduce Ut. h) la an. 100 alin. (3). pct. 19 
Ia an. 101 şi pct. 6 la an. 108 alin. (I) Ut. c)

47 modificări prin L. nr. 46/2020 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

introduce alin. (3) la art. 25. completează 
ane.xa nr. 2

48 modificări prin O.U.G. nr. 83/2020 M. Of. nr. 448/27 mai 2020 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul 
pandemiei de COVIO-19

modifică art. 32 alin. (2) Ut. b). art. 118 
alin. (3):
introduce alin. (4) la art. 61

49 modificări prin M. Of. nr. 802/1 sep. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care 
pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic 
de plată Online

aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2020

O.U.G. nr. 152/2020 modifică art. Il_i

M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020
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iM.Of.nr. 1133/25 nov. 202050.modificări'prin L. nr. 271/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 152/2020 pentm modiftcarea şi completarea unor acte 
normative in vederea extinderii categoriiior de plăţi care pot fi 
efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de 
plată Online

modifică ari. JJ_] alin. (9)

51 ^modificări prin ^ p^U.G. nr. 226/202^ ’ M^.nL''33?/3i dec. 20^ ' Uuroduce alin. (2_4) Ia an. 98

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi
—>--■ — ■ —^pentru-modificarea'Şi-completarea-unor-acte.normative’Şl"».”~-—--------- ----- ---------------- -

prorogarea unor termene

52 rnodificări prin L. nr. 78/2021 [M. Of. nr. 383/13 apr. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de qj-j p alin (i l)laart 13 
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere in ■ • • _
vederea comercializării. înmatriculării sau înregistrării acestora 
în România, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind 
omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de 
exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, precum 
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe dnjmurile publice

modifică art. 13 alin. {!). ari. 14 alin. (J): 
introduce pcl. 35_2 la art. 6. alin. (I_l) la

53 inodificări prin__l. nr. 268/2021 [M. bf. nr^ 1077/10 nov. 2021

Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru 
modificarea unor acte normative

modifică art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) 
Ut. b), ari. 32 alin. (4_}). art. 35 alin. (4_1) 
şi ari. 100 alin. (1) pcl. I

în cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la'activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc 
după cum urmează: a) "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală". "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală • 
Direcţia Generală a Vămilor" şi "Direcţia Generală a Vămilor" cu "Autoritatea Vamală Română": b) "direcţiile 
generale regionale ale ftnanţelor publice • direcţiile regionale vamale" cu "direcţiile regionale vamale
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 876/26 oct. 2006H.G. nr. 1391/2006

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

modificări prin H.G. nr. 56/20071 M. Of. nr. 64/26 ian. 2007
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1,391/2006

modifică anexa nr. /

2 rectificare M. Of. nr. 902/20 dec. 2011 rectifică anexa nr. I
RECTIFICARE

3 modificări prin H.G. nr. 480/2013 M. Of. nr. 454/24 iul. 2013 
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

modifică şi compleicază anexa

«modificări prin H.G. nr. 11/2015 
Hotărâre pentni modificarea şi completarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

M. Of. nr. 35/15 ian. 2015 modifică şi completează anexa

5 modificări prin H.G. nr. 965/2016
Hotărâre pentru modificarea şl completarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 modifică şi completează anexa

6 modificări prin L. nr. 203/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

la data intrăiii în vigoare a ordinului 
ministrului afacerilor interne prevăzut la 
art. 109 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulteiioare. (O. 
nr. 125/2018Of nr. 1000/27 nov. 
2018). anexele nr. IA şi ID .ie abrogă

La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un tennen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul Juridic al contravenţiilor, aprobată cu modiftcări şi completări prin 
Legea nr. 160/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

H.G.nr. 182/2020
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

^ modificări prin M. Of. nr. 222/19 mar. 2020 modifică şi completează anexa nr. 1

B completat prin H.G. nr. 424/2020
Hotărâre pentru completarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe doimurile publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.391/2006

M. Of. nr. 451/28 mai 2020 completează anexa nr. I
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9;modificări prin H.G. nr. 1075/2021 M. Of. nr, 954/6 oct. 2021
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr, 1,391/2006

modifică şi completează anexa: modifică şi 
înlocuieşte anexa nr. lE;tn cuprinsul 
regulameniuhd, următoarele expresii şi 
termeni se înlocuiesc după cum urmează: 
a) termenul „ tractorul rutier" se 
înlocuieşte cu expresia „ tractorul agricol 
sau forestier ", termenul ..defecţiuni” sau 
„defecţiunilor"se înlocuieşte cu termenul 
„deficienţe”sau ..deficienţelor", după caz. 
iar expresia ..probe biologice ” sau 
„probelor biologice” se înlocuieşte cu 
expresia „mostre biologice". 
sau „ mostrelor biologice ", după caz; b) 
expresiile „a substanţelor ori produselor 
stupefiante sau a medicamentelor cu efecte 
similare acestora a produselor ori 
substanţelor stupefiante sau a 
medicamentelor cu efecte similare 
acestora ". ,. a produselor sau substanţelor 
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte 
similare acestora ”, „ a substanţelor ori 
produselor stupefiante sau a 
medicamentelor cu efecte similare ”, 
..produse sau substanţe stupefiante ori al 
medicamentelor cu efecte similare 
acestora ”, ..substanţelor ori produselor 
stupefiante sau a medicamentelor cu efecte 
similare" sau „substanţe ori produse 
stupefiante sau medicamente cu efecte 
similare acestora " se înlocuiesc cu 
expresiile
„a substanţelorpsiboactive” ori „substanţe 
psihoactive", după caz;
c) în cuprinsul art. 31, art. 184 alin. (1), 
art. 185 alin. (1). art. 189 alin. (î) şi (2), 
art. 192 alin. (1), art. 193 alin. (1), (3) şi 
(4), art. 195 şi art. 196 alin. (1), expresia
„ autovehicul sau tramvai ” se înlocuieşte cu 
expresia „autovehicul, tractor agricol sau 
forestier ori tramvai”;
d) în cuprinsul art. 2 pct. 6, art. 180 alin.
(7), art. 185 alin. (2). art. 193 alin. (4), art. 
211 şi al cap. Vil secţiunea a 3-a 
paragraful 2, expresia ..autovehicule sau 
tramvaie” se înlocuieşte cu expresia 
„autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere ori tramvaie e) în cuprinsul 
ari. 114 alin. (1). (3) şi (6). art. 116 alin.
(2) şi al cap. V secţiunea a 3-a paragraful 
9, expresia „autovehicule şi tramvaie".se 
înlocuieşte cu expresia „autovehicule, 
tractoare agricole sau forestiere şi 
tramvaie";
f) în cuprinsul art. 114 alin. (2), art. 145, 
art. 155 alin. (1). ari. 156 alin. (1) şi art. 
157 alin. (1). (4) şi (5), termenul 
„autovehicul” se înlocuieşte cu sintagma 
,. autovehicul, tractor agricol sau 
forestier"; g) în cuprinsul art. 93. art. 97 
alin. (3) şi art. 157 alin. (1) lit. a) şi alin.
(3) , termenul „ autovehicule ” se înlocuieşte 
cu expresia „autovehicule, tractoare 
agricole sau forestiere h) în cuprinsul 
art. 141 alin. (2) şi (3). art. 156 alin. (1). 
art. 157 alin. (1) lit. d) şi alin. (2)—(4).
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termenul autovehiculului ” se înlocuieşte 
cu expresia „aulovehiculului. tractorului 
agricol sau forestier": i) în cuprinsul art. 
141 alin. (1). art. 155 alin. (2) şi art. 157 
alin. (1) lit. b), termenul „autovehiculul" se 
înlocuieşte cu
expresia „autovehiculul, tractorul agricol 
.tau forestier": j) în cuprinsul art. 141 alin.
(1) şi art. 157 alin. (l) lit. a), tennenul 
„autovehiculelor"se înlocuieşte cu

~ 'expr^iâ„autoveliiculelor. tractoarelor 
agricole sau forestiere k) în cuprinsul 
art. 114 alin. (5) lit. c), expresia 
„autovehiculul sau tramvaiul "se 
înlocuieşte cu expresia „autovehiculul, 
tractorul agricol sau forestier ori 
tramvaiul"; l) în cuprinsul art. 116 alin.
(2) , expresia „autovehiculelorşi 
ti'amvaielor" se înlocuieşte cu expresia

- „autovehiculelor, tractoarelor agricole sau 
forestiere şi a tramvaielor"; m) în 
cuprinsul art. 9 alin. (2). expresia 
„autovehiculele,
tramvaiele sau remorcile " se înlocuieşte cu 
expresia ..autovehiculele, tractoarele 
agricole sau forestiere, tramvaiele ori 
remorcile"; n) în cuprinsul cap. II 
secţiunea 1 paragraful 1, expresia 
,. tractoarele folosite în exploatări agricole 
şi forestiere şi vehiculele penti'u efectuarea 
de senheii sau lucrări" se înlocuieşte cu 
expresia ,. tractoarele agricole sau 
forestiere"; o) în cuprinsul art. 13, expresia 
„tractorfolosit în exploatări agricole şi 
forestiere şi vehicul pentru efectuarea de 
servicii sau lucrări" se înlocuieşte cu 
expresia ,, tractor agricol sau forestier "; p) 
în cuprinsul art. 21 alin. (1), expresia 
„autovehiculul, tramvaiul sau remorca " .se 
înlocuieşte cu expresia 
„autovehiculul, tractorul agricol sau 
forestier, tramvaiul ori 
remorca "; q) în cuprinsul cap. II secţiunea 
a 2-a paragraful 2. expresia 
„ autovehiculelor sau tramvaielor" .se 
înlocuieşte cu expresia 
,. autovehiculelor, tractoarelor agricole sau 
forestiere ori tramvaielor"; 
r) în cuprinsul ari. 26 alin. (1), expresia 
,. autovehiculului sau tramvaiului" se 
înlocuieşte cu expresia „autovehiculului, 
tractorului agricol sau forestier ori a 
tramvaiului": s) în cuprinsul ari. 114 alin. 
(4), expresia „autovehiculele sau 
remorcile"se înlocuieşte cu expresia 
„autovehiculele, tractoarele agricole sau 
forestiere ori remorcile ": ş) în cuprinsul 
art. 157 alin. (5), termenul „automobil" se 
înlocuieşte cu expresia „autovehicul, 
tractor agricol sau forestier".
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