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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 101 
(1) Constituie contravenții şi se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârşite de persoane 
fizice: 
1. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat; 

La data de 01-09-2014 Pct. 1 al alin. (1) al art. 101 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". 

2. abrogat; 
La data de 29-06-2007 Pct. 2 al alin. (1) al art. 101 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 
iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obținut în alt 
stat, în termenul prevăzut de lege; 
4. neîndeplinirea obligațiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului şi tractorului agricol 
sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege; 

La data de 01-09-2014 Pct. 4 al alin. (1) al art. 101 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". 

5. nepăstrarea distantei laterale suficiente față de vehiculul care circulă din sens opus; 
6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificației indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restricție ori a celor 
temporare, cu excepția celor care interzic accesul sau depăşirea care se încadrează în altă clasă de sancțiuni; 
7. nerespectarea obligației de a permite părăsirea intersecției conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia; 
8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice, prevăzută la art. 70 alin. (3) din prezenta ordonanță de 
urgență, coroborat cu art. 14 şi 15 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a interdicțiilor prevăzute 
la art. 74 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență şi a art. 52 alin. (1) şi art. 161 alin. (1) lit. f), g) şi r) din Regulamentul de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a obligațiilor prevăzute la art. 31 lit. a) şi art. 60 alin. (3) din prezenta 
ordonanță de urgență, precum şi la art. 136 alin. (1) şi art. 138 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

La data de 12-03-2020 Punctul 8. din Alineatul (1) , Articolul 101 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 12, 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). 

9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament; 
10. montarea la autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini 
ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate; 

La data de 01-09-2014 Pct. 10 al alin. (1) al art. 101 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". 

11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficiențe majore la sistemul de frânare sau 
mecanismul de direcție, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc; 
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La data de 02-09-2017 Punctul 11. din Alineatul (1) , Articolul 101 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din 
ORDONANŢA nr. 14 din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi tuneluri; 
13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule; 
14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulația cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul 
mersului; deschiderea uşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staționat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranța 
deplasării celorlalți participanți la trafic; 
15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în stațiile semnalizate ca atare; 
16. nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi; 
17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roți, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roți. 
18. nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra să documentele prevăzute la art. 35 alin. (2). 

La data de 29-06-2007 Pct. 18 al alin. (1) al art. 101 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 
iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

19. 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»; 

La data de 09-04-2020 Punctul 19. din Alineatul (1) , Articolul 101 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC 
din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 

20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse 
cu mâna, bicicletele şi trotinetele electrice. 

La data de 12-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 101 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020 

(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 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c). 

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 101 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 III-a de sancțiuni şi cu aplicarea sancțiunii contravenționale 
complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 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. 101 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) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a 
produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 
b) nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public; 
c) nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana; 
d) circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire. 
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