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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 106 
(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a 
cunoaşterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) 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. 
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5). 

La data de 16-08-2019 Articolul 106 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 
2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 13 august 2019 

Articolul 106^1 
(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, 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 contravenției, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost 
aplicată pentru: 
a) conducerea sub influența 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 circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. 
(2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, 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. 
(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 circulație sau nu se 
prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare. 
(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situațiile 
prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a 
conduce.  

La data de 16-08-2019 Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 2019, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 13 august 2019 
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