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Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 

2002 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.670 din 03-08-2006 

Articolul 79 

(1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat 

numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi: 

a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite 

acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le 

prezenţa; 
b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în 

termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor 

de constatare. 

(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)*): 

a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii; 
b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de 

circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul. 

La data de 29-06-2007 Art. 79 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 

2007. 
Notă CTCE  

Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007, prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 

alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost modificate prin 

prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispoziţiilor legii 

prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au 

rezultat numai pagube materiale. 
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