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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 
privind circulaţia pe drumurile publice**) 

EMITENT    Guvernul  

Publicat în Monitorul Oficial nr 670 din data 03-08-2006  
Data intrării în vigoare 01-09-2020 

 

Formă consolidată valabilă la data 09-10-2020 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-09-2020 până la data de 09-10-2020 

Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002(Republicata 1) din Monitorul Ofi-
cial nr.670 din 03-08-2006 

Articolul 100 
(1) Constituie contravenții şi se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni următoarele fapte săvârşite de persoane 
fizice: 
1. nerespectarea semnalelor polițiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație 
ai Ministerului Apărării Naționale, ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ale agenților de cale 
ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, 
precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulație şi ale nevăzătorilor; 

La data de 23-06-2010 Pct. 1 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de pct. 5 al art. XVIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 
iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. 

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepția celor care conduc 
autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b); 
3. nerespectarea semnificației indicatoarelor şi marcajelor de obligare; 
4. neîndeplinirea obligației de a solicita autorității competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere 
sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai 
corespund din punctul de vedere al formei şi conținutului celor în vigoare; 

La data de 29-06-2007 Pct. 4 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 
iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere destinate învățării conducerii auto, prevăzute în 
reglementările în vigoare; 

La data de 01-09-2014 Pct. 5 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 
2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicule" cu expresia 
"autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere". 

6. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele 
prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă; 

La data de 01-09-2014 Pct. 6 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 
2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicu l 
şi tractor agricol sau forestier". 

7. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care, în mers sau staționare, poluează fonic sau emană noxe peste limita 
legal admisă; 

La data de 01-09-2014 Pct. 7 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 
2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul 
şi tractor agricol sau forestier". 

8. nerespectarea traseelor stabilite de poliția rutieră pentru pregătirea practică sau susținerea examenului pentru obținerea permisului 
de conducere; 
9. nerespectarea obligației de către conducătorul vehiculului, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de 
persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur şir, indiferent de direcția de deplasare, întro intersecție în care circulă şi tramvaie 
şi de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite circulația pe două şiruri; 

La data de 09-04-2020 Punctul 9. din Alineatul (1) , Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din 
LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 

10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natura a-i distrage atenția de la conducere ori folosirea instalațiilor 
de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranță a lui şi a celorlalți participanți la trafic; 
11. nerespectarea obligației ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcțiune, în timpul zilei, luminile de 
întâlnire în circulația pe drumurile publice; 
12. neutilizarea echipamentului de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona 
drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel; 
13. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care nu este dotat cu trusa medicală, triunghiuri reflectorizante şi 
stingător pentru incendii, omologate. 
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La data de 01-09-2014 Pct. 13 al alin. (1) al art. 100 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 
2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu expresia "autovehicul 
şi tractor agricol sau forestier". 

14. nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 101 alin. 
(1)pct. 8. 

La data de 12-03-2020 Punctul 14. din Alineatul (1) , Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020 

Notă CTCE  
Conform alin. (2) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 
11 februarie 2020, contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (1) pct. 14 şi art. 101 alin. (1) pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se 
aplică conducătorilor de trotinete electrice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, dacă această dată 
este ulterioară termenului prevăzut la alin. (1). 

(2) Amenda contravențională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care 
săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b). 

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 100 a fost modificat de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia 
"autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai". 

(3) Constituie contravenție şi se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni şi cu aplicarea sancțiunii contravenționale 
complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de 
autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte: 

La data de 01-09-2014 Partea introductivă a alin. (3) al art. 100 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 
din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" 
cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai". 

a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată; 
b) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi 
semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului; 

La data de 01-09-2014 Lit. b) a alin. (3) al art. 100 a fost modificată de lit. e) a pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 
2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014, prin înlocuirea expresiei "autovehicul sau tramvai" cu expresia 
"autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai". 

c) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept; 
d) nerespectarea semnificației culorii roşii a semaforului; 
e) nerespectarea regulilor privind depăşirea; 
f) nerespectarea semnalelor, indicațiilor şi dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 
g) neprezentarea la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai pagube 
materiale, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2). 

La data de 29-06-2007 Lit. g) a alin. (3) al art. 100 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 
iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

h) folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor 
prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor. 

La data de 09-04-2020 Litera h) din Articolul 100 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 
din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 
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