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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 114 
(1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: 
a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune care a avut 
ca rezultat uciderea sau vătămarea corporala a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație; 
b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute 
la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal; 

La data de 01-09-2014 Lit. b) a alin. (1) al art. 114 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014. 

c) abrogată; 
La data de 20-09-2006 Lit. c) a alin. (1) al art. 114 a fost abrogată de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 
septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. 

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a 
interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal. 

La data de 01-09-2014 Lit. d) a alin. (1) al art. 114 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august 2014. 

e) permisul de conducere a fost obținut cu încălcarea normelor legale, situație constatată de instanța competentă. 
f) permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea 
unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă. 

La data de 29-06-2007 Lit. f) a alin. (1) al art. 114 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 
iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

(2) Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat. 
(3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament. 

         
  

 
 
 
Toate drepturile rezervate © 2020 - iLegis - SC CTCE SA 
 
            


