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

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 103 
(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere se dispune: 

La data de 01-09-2014 Partea introductivă a alin. (1) al art. 103 a fost modificată 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 "autovehicule" cu 
expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere". 

a) pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare; 
b) pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în 
următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. 
c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței 
circulației pe drumurile publice şi procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din 
Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a 
fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal; 

La data de 29-07-2019 Litera c), alin. (1) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 152 
din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 

d) pentru o perioadă de 90 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane 
dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a 
conduce şi instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi g) din Codul de procedură penală, 
renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația 
prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) şi g) din Codul de 
procedură penală; 

La data de 29-07-2019 Alineatul (1) al Articolului 103 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 152 din 
24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 

e) pentru o perioadă de 90 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal. 

La data de 29-07-2019 Alineatul (1) al Articolului 103 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 152 din 
24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 

(1^1) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), d) şi e), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere ori tramvaie se dispune de către şeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, începând cu ziua imediat următoare 
celei expirării prelungirii valabilității dovezii înlocuitoare. În situația în care valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere 
nu a fost prelungită sau a fost eliberată fără drept de conducere, din perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. c), d) şi e) se deduce 
perioada în care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). Dispoziția privind 
suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite în termen de 5 zile 
de la data la care şeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta a luat cunoştință de soluționarea procesului penal şi se 
comunică titularului permisului de conducere în termen de 15 zile de la emiterea acesteia. 

La data de 11-02-2020 Alineatul (1^1) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020 

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de două luni de la 
data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3), perioada de 
suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de 
suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării 
exercitării dreptului de a conduce. 

La data de 11-02-2020 Alineatul (2) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), serviciul poliției rutiere care are în evidență contravenientul îl înştiințează pe acesta în scris 
cu privire la cumulul celor 15 puncte de penalizare, precum şi cu privire la perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, în 
termen de 15 zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule operează 
începând cu ziua imediat următoare predării permisului de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aplicării ultimelor puncte 
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de penalizare. În situația în care la data operării acestei suspendări, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a 
exercitării acestuia, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) curge în continuarea perioadei de suspendare inițiale. 

La data de 11-02-2020 Alineatul (3) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020 

(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției. 
(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) anulează toate punctele de penalizare acumulate până 
în acel moment. 

La data de 11-02-2020 Alineatul (5) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020 

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază 
sau îşi are reşedința în sensul art. 23^1 alin. (2) ori, după caz, locuieşte, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 
zile de la primirea înştiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere. Prin înştiințarea prevăzută la alin. (3), titularul permisului de 
conducere este informat şi cu privire la termenul de îndeplinire a acestei obligații. 

La data de 11-02-2020 Alineatul (6) din Articolul 103 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020 

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020, prin derogare de la  

prevederile art. 103 alin. (6) şi alin. (8) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de  

COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia şi prin poştă şi servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea  

de poliție pe raza căreia domiciliază, are reşedința sau, după caz, locuieşte, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la  

comunicarea ordinului.  

(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de 
suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b). 
(8) În situația în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanța de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), 
autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi 
tractoare agricole sau forestiere, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. În acest 
caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reşedința sau, după caz, locuieşte, în situația 
persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere. 

La data de 01-09-2014 Alin. (8) al art. 103 a fost modificat de lit. d) şi g) ale 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 "autovehicule" cu expresia 
"autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere" şi a expresiei "rezidența normală" cu expresia "locuieşte, în situația persoanelor 
aflate la studii în România"." 

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020, prin derogare de la  

prevederile art. 103 alin. (6) şi alin. (8) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de  

COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia şi prin poştă şi servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea  

de poliție pe raza căreia domiciliază, are reşedința sau, după caz, locuieşte, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la  

comunicarea ordinului.  
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