
  

 
pagina 1 

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 07-10-2020 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-09-2020 până la data de 07-10-2020 

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 118 
[ Comentarii reviste]  
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancționare a contravenției se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la 
comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta. 
(2) Plângerea suspendă executarea amenzii şi a sancțiunii contravenționale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare şi 
sancționare a contravenției de la data înregistrării la judecătoria prevăzută la alin. (1). 
(3) Dovada înregistrării plângerii contravenționale se realizează printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-un 
extras din portalul instanțelor de judecată www.portal.just.ro şi se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanță 
ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convențional al 
acestuia, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care efectuează mențiunile corespunzătoare în evidențe. 
Permisul de conducere reținut se restituie personal titularului sau reprezentantului convențional al acestuia. În situația transmiterii 
dovezii înregistrării plângerii contravenționale prin mijloace de comunicare la distanță, la cererea scrisă a titularului sau a 
reprezentantului convențional al acestuia, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de 
conducere reținut la adresa de corespondență indicată în cuprinsul cererii. 

La data de 27-05-2020 Alineatul (3) din Articolul 118 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020 

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai 
târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-
verbal de constatare şi sancționare a contravenției. Sancțiunea contravențională complementară constând în suspendarea dreptului de 
a conduce îşi produce efectele fără îndeplinirea vreunei alte formalități. 
(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant convențional sau prin servicii de 
curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliției rutiere, care îl va înainta unității de poliție care îl are 
în evidență. 

La data de 11-02-2020 Alineatul (5) din Articolul 118 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020 

(6) Se consideră îndeplinită obligația de predare a permisului de conducere şi în cazul în care documentul este transmis prin servicii de 
curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4) la serviciul/biroul poliției rutiere. Data care se ia în considerare este data 
predării permisului către serviciul de curierat. Dovada înlocuitoare se eliberează la data prezentării titularului înăuntrul termenului de 
suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul poliției rutiere la care a înaintat permisul de conducere. 
(7) În cazul în care contravenientul nu predă permisul de conducere în termenul prevăzut la alin. (4), durata de suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce se majorează de drept cu 30 de zile, fără îndeplinirea vreunei alte formalități. 
(8) În sensul prezentului articol, prin serviciu al poliției rutiere se înțelege serviciul poliției rutiere din structura unui inspectorat județean 
de poliție, Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale a Municipiului Bucureşti sau biroul de poliție autostrăzi din cadrul Brigăzii 
Autostrăzi şi Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al Poliției Române. 

La data de 29-07-2019 Articolul 118 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 152 din 24 iulie 2019, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 
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