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privind circulaţia pe drumurile publice**) 
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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 22 
[ Comentarii reviste]  
(1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităților fizice necesare unui conducător de 
autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai*). 

La data de 01-09-2014 Alin. (1) al art. 22 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". 

(2) Afecțiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se 
stabilesc de către Ministerul Sănătății şi se aprobă prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

La data de 01-09-2014 Alin. (2) al art. 22 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 "autovehicule sau tramvaie" cu expresia 
"autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie". 

(3) Examinarea medicală se realizează în vederea: 
a) aprobării prezentării la examen pentru obținerea permisului de conducere; 
b) obținerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de 
tramvaie stabiliți prin prezenta ordonanță de urgență; 

La data de 01-09-2014 Lit. b) a alin. (3) al art. 22 a fost modificată de lit. b) 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 "de autovehicule şi de tramvaie" cu 
expresia "de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie". 

c) verificării periodice, conform reglementarilor în vigoare*). 
d) efectuarea unei examinări medicale de specialitate la trimiterea medicului, în condițiile alin. (6). 

La data de 06-01-2019 Alineatul (3) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din 
LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 

(4) Examinarea medicală a solicitanților prevăzuți la alin. (3) lit. a) şi b), precum şi a conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole 
sau forestiere ori tramvaie se realizează în unități de asistență medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui județ, care au obligația 
luării în evidență a acestora. 

La data de 06-01-2019 Alineatul (4) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din 
LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 

(5) Lista unităților de asistență medicală autorizate se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului sănătății, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se publică şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătății. 

La data de 06-01-2019 Alineatul (5) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din 
LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau 
îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătății emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de 
trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale 
unității medicale în care medicul trimițător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. 
Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență 
medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate. 

La data de 06-01-2019 Alineatul (6) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din 
LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 

(6^1) În cazul în care unitatea de asistență medicală autorizată, în urma realizării examenului de specialitate necesar, stabileşte că 
persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori 
tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice rezultatul examinării către poliția rutieră în a cărei 
rază teritorială unitatea îşi desfăşoară activitatea, către medicul trimițător, precum şi persoanei declarate inaptă din punct de vedere 
medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. În cazul în care persoana care posedă permis de 
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conducere este declarată aptă medical, unitatea de asistență medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, 
rezultatul examinării către medicul trimițător. 

La data de 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 
din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 

(6^2) În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere în condițiile alin. (6), medicul trimițător nu este 
înştiințat de către unitatea de asistență medicală autorizată asupra rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice poliției 
rutiere pe a cărei rază teritorială acesta îşi desfăşoară activitatea numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei aflate în 
evidența sau îngrijirea sa, precum şi informația că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală în conformitate cu 
prevederile alin. (6). 

La data de 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 
din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 

(6^3) La data primirii comunicării prevăzute la alin. (6^1) teza I sau, după caz, la alin. (6^2), poliția rutieră retrage permisul de conducere 
al persoanei respective, făcând mențiune despre aceasta în evidența permiselor de conducere reținute şi a sancțiunilor aplicate 
conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, conducătorului 
prevăzut la alin. (6). 

La data de 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 
din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 

(6^4) Persoana care posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau 
forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliția rutieră în condițiile alin. (6^3). În 
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la această dată, conducătorul este obligat să se prezinte la sediul poliției rutiere pentru a preda 
permisul de conducere, în vederea retragerii acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură. 

La data de 06-01-2019 Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 
din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 

(7) Verificarea medicală se efectuează în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății, care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I*). 
(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere ori tramvaie se retrage de către poliția rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat 
această măsură. 

La data de 06-01-2019 Alineatul (8) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din 
LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 

(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituțiile medico-legale, la solicitarea şi 
pe cheltuiala părților interesate. 

La data de 20-09-2006 Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publi-
cată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. 

Notă CTCE  
Conform alin. (2) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 
din 20 septembrie 2006 prevederile alin. (1), (3), (4) şi (7) ale art. 22 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. 
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