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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 15-09-2020 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-09-2020 până la data de 15-09-2020 

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 108 
(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenții atrage, 
pe lângă sancțiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: 

La data de 01-09-2014 Partea introductivă a alin. (1) al art. 108 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) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: 
1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier care circulă din sens opus; 

La data de 01-09-2014 Pct. 1 al lit. a) a alin. (1) al art. 108 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 12-10-2019 Punctul 2. din Litera a), Alineatul (1), Articolul 108, Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din 
ORDONANŢA nr. 11 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 13 august 2019 

3. nerespectarea obligației de a purta, în timpul circulației pe drumurile publice, centura de siguranță ori căştile de protecție omologate, 
după caz; 
4. depăşirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul 
condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic; 
5. circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis; 
6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers; 
7. nerespectarea obligației de a folosi şi pe timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă, pe autostrăzi, drumuri 
expres şi pe drumuri naționale europene (E); 

La data de 26-12-2019 Punctul 7. din Litera a), Alineatul (1), Articolul 108, Capitolul VII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din 
LEGEA nr. 241 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019 

8. oprirea neregulamentară; 
La data de 29-06-2007 Pct. 8 al lit. a) a alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 
din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

9. folosirea incorectă a luminilor de drum față de autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier care circulă în fața sa, în aceeaşi direcție 
de mers. 

La data de 01-09-2014 Pct. 9 al lit. a) a alin. (1) al art. 108 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". 

b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: 
1. oprirea nejustificată sau circulația pe banda de urgență a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a 
drumurilor naționale europene (E); 
2. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul 
condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic; 
3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers, dacă prin 
aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 
4. nepăstrarea unei distante corespunzătoare față de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au 
rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 
5. nerespectarea semnificației indicatorului „ocolire“, instalat pe refugiul stațiilor de tramvai, cu excepția conducătorului de autovehicul 
destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, în cazul în care stațiile celor două mijloace de transport călători coincid; 

La data de 09-04-2020 Punctul 5. din Litera b) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6^1, Punctul 5, ARTICOLUL 
UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 

6. pătrunderea într-o intersecție atunci când circulația în interiorul acesteia este blocată; 
7. staționarea neregulamentară; 
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La data de 29-06-2007 Pct. 7 al lit. b) a alin. (1) al art. 108 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 
din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

8. folosirea luminilor de ceață în alte condiții decât pe timp de ceață; 
La data de 29-06-2007 Pct. 8 al lit. b) a alin. (1) al art. 108 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 
din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

9. nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranță sau sunt 
transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condițiile prevăzute de regulament; 

La data de 01-09-2014 Pct. 9 al lit. b) a alin. (1) al art. 108 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 
2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014. 

10. nerespectarea dispozițiilor art. 36 alin. (1^3) sau a condițiilor prevăzute de regulament privind transportul copiilor în autovehicule 
care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță; 

La data de 01-09-2014 Pct. 10 al lit. b) a alin. (1) al art. 108 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 
2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014. 

c) 4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: 
1. nerespectarea obligațiilor care îi revin în cazul vehiculelor ramase în pană sau avariate; 
2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte 
documente prevăzute de lege, la cererea polițistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului; 

La data de 29-06-2007 Pct. 2 al lit. c) a alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 
din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

3. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul 
condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic; 
4. circulația în timpul nopții sau ziua, pe timp de ceață, ninsoare abundentă sau ploaie torențială, cu un autovehicul şi tractor agricol sau 
forestier fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare; 

La data de 01-09-2014 Pct. 4 al lit. c) a alin. (1) al art. 108 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. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului 
de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulație sau durata acesteia a expirat; 

La data de 01-09-2014 Pct. 5 al lit. c) a alin. (1) al art. 108 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". 

6. 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 6. din Litera c) , Articolul 108 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din 
LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 

d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: 
1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia; 
2. nerespectarea semnificației semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferată care dirijează circulația la trecerile la nivel cu calea 
ferată; 
3. depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul 
condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic; 
4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de 
înregistrare ori dacă plăcuțele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate; 

La data de 29-06-2007 Pct. 4 al lit. d) a alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 
din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

5. circulația sau staționarea pe spațiul interzis care separa sensurile de circulație pe autostrada; 
6. staționarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate; 
7. executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulația sau traversarea de pe un sens de circulație pe celălalt 
prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile; 
8. nerespectarea semnificației indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dubla, 
fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată; 
9. schimbarea direcției de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separa sensurile 
de circulație; 
10. pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulației în interiorul intersecției. 
(2) Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabileşte prin regulament. 
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