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GUVERNUL ROMANIE!

HOTARARE
i de IPp $ PI Pp

a Ordonanftei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006

in temeiul art. 108 din Constitutia Rom4niei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ant _— de a Ordanantei deurgenta
idHotirarea Guvernului nr. 1.391/2006, publicata7in

eatul (4) s8 modifica gi va avea 8. La articolul 81,

ai Marcajul transversal constand din linii discontinuer. ralele,

2006, cu modificarile sicomplete utterioare, se modifica si se locul destinat traversarii parfii carosabile de catre

completeaza dupa cum urm conducatori de biciclete sau trotinete efectrice.”apitolul I i paragrafului 2 9. 1199 se abroga.
se modifica va avea 1 rticolul 110, dupa alineatul se introduce

»§ 2. Conditille tehni care sa ie un noualineat, alineatul cu urmatorul c1

indeplineasca biciclet tole, Trotinetele electrice se ic Numai pe
vehiculele cu tractiune animala gi cele trase sau imonee cu drumuriie publice directiei de mers in

mana’. trotinetelor electrice se in deplasareacondueatoriorp
2. La articolul “4 Partea introductiva se modifica gi acestea, cu res privind circulatia

va aveaurmatorul ci ehiculelor trase 5:

Art.14. — incirculata pe  publce bicicleta sau "La 18,valineatul se modifica si va avea
urmatorul ins

wrotinetasete. dupa caz, trebui3. icolul 20, alineatul aese gi va avea

cu numdrul de inmatriculare trebuie $2 ai

fondul reflactorizant de cutoare aba‘si lterete si ctreie,inrelict,

deculoare neagra. a tra, verd Tosi

9, dupa sine 18se38 introduce un nou
 

alingat alineatul torul
rin ordin al et aipaar, al

afacerilor interne si al ministrul turilor si

infrastructurii se stabilesc emisile on CO, pe

 

de culoare verde.”

5. La articolul a arineatut litera b) se modifica si

va avea urmatorulct

de Sau trotinete electrice;”

6. Articolul 55 se modifica vaavea urmatorul cuprins:
Art. 38.

rosie, respectiv verde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are si

pe care figureaza o bicicleta_

2) Semnaiele luminoase prevazute la alin. (1) dinjeaza gi
7. La articolul 76 tera c), punctul 4 se modifica gi

va avea urmatorulct

»4. de traversarepane conducatori de biciclete sau trotinete

electrice:

up!

Pentru asigurarea distanfe!laterale de siguranta, la

depasirea unei nei trotinete electrice
conducatorii deara,attele decat cele care se

tealizeaza aceast

irculatie ori de lagi ancu celjumatate din tune cand vi
defo deplasar e este mai mare de 50 km/h, sau cel

inca marcaje and, viteza de deplasare este
decelt mul 50‘emi

2. La articolul 120 alineatul litera d) se modifica gi

je
Prin exceptie, pot fi depasite ie aveste locur vehicutele

tractiune animala, motocicletele faraatas, mopedete,
gi trotinetele electrice, daca vizil as drumului e:

i is Grama

 

este de cel putin7

13. La articolul ‘435, g) se modifica $i va avea

se intersecteazd cu un de sau

it i i: ici emnalizat:
tare;”.

14, La articoful 141, alineatul (6) se modifica si va avea

(6) Nu este permisa pe partea carosabila, in

timpul noptii, a tractoarelor sau forestiere. a remorcilor,
a mopedeior, abiciclotelor, aa electrice, avehiculelor

cu tractiune animal ofi a celor trase sau impinse cu mana
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15. Articolui 147 se modificd $i va avea urmatorul

cuprins:
wArt. 147, — Conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau

forestier ori tramvai este obligat:

1. s& asupra sa actul de identitate, permisul de

conducere, certificatul da inmatriculare sau de inregistrare si,

dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente
prevazute de legislatia in vigoare;

2, 8a circule numai pe sectoarele de drum pe care ji este

permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele
totale maxime autorizate gi admise gi/sau la dimensiunite

maxime admise de autoritatea competenta pentru

autovehiculele, tractoarete agricole sau forestiere conduse;

3. sa verifice functionarea sistemului de lumini si de

semnalizare, a instalatiei de climatizare, s4 mentina permanent
curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului,

tractorului agricol sau forestier, precum gi plécutele cu numanul

de inmatriculare sau inregistrare ale autovehiculului, tractorului

agricol sau forestier si remorcit;
4, 84 permita controlul star tehnice a vehiculului, precum $i

al bunurilor transportate, in condifiile legii;

5. SA se prezinte la verificarea medicald periodicd, potrivit

legii, precum gi la examinarea de specialitate ta
trimiterea medicului in condifille art. 22 alin. (6) din Ordonanta de

urgenté a Guvemului nr. 195/2002, republicat&, cu modificarile
gi completarile ulterioare;

6. s& aplice pe parbrizul si pe tuneta autovehiculului,

tractorului agricol sau forestier semnul distinctiv stabilit pentru

de autovehicule incepatori, daca are o vechime mai

mica de un an de la obtinerea permisuiui de conducere.”

16. Articolu! 148 se si va avea urmatorul

cuprin:
»Art. 148. — Se interzice conducatorului de autovehicul,

tractor agricol sau forestier ori tramvai:

conduca un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori

tramvai cu dovada inlocuitoare a permisului de conducere

efiberata fara drept de circulafie sau a cdrei valabilitate a expirat;

2. s& transporte in autovehicul, tractor agricol sau forestier ori

tramvai mai multe persoane decat numarul de locuri stabilite in

certificatul de inmatriculare sau de tnregistrare;

3. SA transporte persoane in stare de ebrietate pe

autovehicule din categoriile AM, A1, A2 si A sau in cabina ori in

caroseria autovehiculului destinat transportului de marfuri;

4, s& transporte persoane in caroseria autobasculantei, pe

autocisterna, pe platforma, deasupra incarcaturii, pe partite

laterale ale caroseriei sau persoane care stau in picioare in

caroseria autocamionului, pe si in remorcd, cu exceptia

special amenajate pentru transportut persoanelor;
5. s& transporte in si pe autoturism obiecte a cAror lungime

sau lajime depaseste, Impreuna cu incarcatura, dimensiunite

acestuia;
6. sa deschida usile vehiculului sau tramvaiului in timpul

mersului, pomeasca de pe loc cu usile deschise;
7. s& in timpul mersului preocupari de natura a-i distrage

‘in mod periculos atentia ori sé foloseasca instalatii de sonorizare

la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea in siguranta a

lui si a celorlalti participanti la trafic;

8. sa intre pe drumurile modemizate cu vehiculul care are pe

rofi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori
din care cad sau se scurg produse, substante ori materiale ce

pot pune in pericol siguranta circulatiei;
9. s& aiba aplicate pe parbriz, lunet& sau pe geamurile

laterale afise, reclame publicitare, inscrisuri ori accesorii, care

restrang sau estompeaza vizibilitatea conducatorului ori a
pasagerilor, atat din interior, cat si din exterior;

 

 

 

10. s& aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize,

juneta ori pe geamurile laterale, care restrang sau estompeaza

vizibilitatea, atat din interior, cat i din exterior, cu exceptia celor

omologate i certificate, prin marcaj corespunzator, de catre
autoritatea competenta;

11. s& aib& aplicate folii sau tratamente chimice pe

dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care
diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe placutete cu

numarul de inmatriculare sau de inregistrare, care impiedica

citirea numarului de inmatriculare sau de inregistrare;

12. s& lase liber in timpul mersului volanul, ghidonul sau

maneta de camanda, s& motorul ori sa decupleze

transmisia in timpul mersului;

13. s& foloseasca in mod abuziv mijloacele de avertizare

sonora;
14, s& circule cu autovehiculul cu masa totataé maxima

autorizaté mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu

zapada, gheata sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau
alle echipamente antiderapante omologate, in perioadele si pe

drumurile stabilite prin ordin al ministrulyi transporturilor,

constructiilor si turismului;
15. s& circule avand montate pe autovehicul si tractor agricol

‘sau forestier anvelope cu alle dimensiuni ori caracteristici decat

cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare

ori care prezinta tdieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate

peste limita admisa;
16. s conduca un vehicul care emana noxe peste limita

jegala admis ori ai cdrui zgomot in mers sau stationare
depaseste pragul fonic prevazut de lege ori care are montat pe
sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;

17. 88 circule cu vehiculul avand placutele cu numerele de

inmatriculare sau de fnregistrare, provizorii ori pentru probe

deteriorate sau neconforme cu standardul:

18. SA SAvargeasca acte sau gesturi obscene, sa profereze

injurii, s& adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalti
participanti ta trafic;

19. sa circule cu vehiculul avariat mai mult de 30 de zile de

ja data producerii avariei;

20. s arunce, pe drumurile publice, din vehicul obiecte,

materiale sau substante;

21. sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate

pietonilor, in timp ce se deplaseaza pe vehicule din categorille
AM, Al, A2

17. La articolul 149, alineatul (1) se gi va avea

cuprins:
149. — (1) Conducatorul de autovehicul, tractor agricol

sau forestier ori de tramvai cu 0 vechime mai mica de un an de

fa data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a

aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena,
cu diametrul de 100 mm, care are in centru semnuf exclamarii,

de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm gi diametrul punctului

de 10. mm, dupa cum urmeaza:

a) la autovehiculele din categoriile AM, At, A2 si A, in partea
din spate, langa numarul de Inmatriculare sau Inregistrare, dupa

az;

b) la celelaite vehicule, pe parbriz, in partea din dreapta jos
gi pe luneta, in partea stanga jos;

c) la vehiculul care nu este prevazut cu lunet, pe parbriz in
partea din dreapta jos gi pe caroserie in partea din spate stanga
sus;

d) la tramvai, pe parbriz in partea din dreapta jos gi pe luneta
ultimului vagon in partea din spate stanga sus;

la vehiculul care tracteazd o remorcd, pe parbrizul

vehiculului in partea din dreapta jos $i pe caroseria remorcii in

partea din spate stanga sus.”
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18. La capitolul V sectiunea a 4-a, fitlul paragrafului 4

se modifica ¢i va avea urmatorul cuprins:

Circulafia bicicletelor gi a trotinetelor elecirice”.
19. Articolu! 160 se modifica gi va avea urmatorut

cuprins:
160. — (1) Bicicletele gi trotinetele electrice, atunci cand

circula pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur

rand.

{2) Dac& pe de deplasare existd o pisté pentru
biciclete, semnalizaté ca atare, conducatorii vehiculelor

prevazute la alin. (1) sunt s4 circule numai pe aceasta
pista. Se interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista
pentru biciclete.”

20. Articolul 161 se modifica si va avea urmatorut

cuprins:
wArt. 161. — (1) Se interzice conducatorului de bicicleté sau

trotineta electricd, dupa caz:

a) s& circule pe sectoarele de drum semnalizate cu
indicatorul avand semnificatia «Accesul interzis bicicletelor»;

b) sd invele sa conduca biciclete sau trotinete electrice, dupa
caz, pe drumurile intens circulate;

¢) sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului cand pe acestea
sunt amenajate piste pentru biciclete;

d) sa circule in paralel, cu exceptia situatiilor cand participa
la competitii sportive organizate;

9) 88 circule in timp ce se aflé sub influenta alcoolului ori a
substan{elor psihoactive;

f) se tind de un vehicul aflat in mers ori sd fie remorcat de
un alt vehicut sau Impins ori tras de o persoana aflata

vehicul;

g) Sd circule pe partea in aceeagi directie de mers,
daca exista acostament practicabil;

h) s transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin
volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau perictiteaza

conducerea vehiculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic;

i) circule pe aleile din parcuri sau din gradini publice, cu
exceptia cazurilor cand nu stanjenesc circulafia pietonilor,

j) $4 circule fara indeplinirea obligatiitor prevazute la art. 14
si 15;

k) s& circule atunci cnd partea carosabild este acoperita cu
polei, gheaté sau zapada;

i) 88 circule cu defectiuni tehnice la sistemele de franare sau
cu un vehicul care nu este prevazut cu avertizor sonor;

m) sd traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate
pietonilor, in timp ce se deplaseaza pe bicicleté sau trotineta
slectrica, dupa caz;

n} sa circule pe alte benzi decat cea de {Angad sau
acostament, cu exceptia cazurilor in care conducatorli de

bicicleté, inainte de intersectie, trebuie s& se incadreze

regulamentar in functie de directia de deplasare;
9} 8a circule in interiorul localitatilorin care nu functioneaza

iluminatul public, precum si in afara localitatilor fara a purta

imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la

ldsarea serii pana in zorii sau atunci cand vizibilitatea este

P) conduca vehiculul fara a mentine contactul rotilor cu

solul;

q) sa circule a tine cel putin o mand pe ghidon si ambele
picioare pe pedale, in cazul conducatorului de bicicleta,
respectiv fara a tine ambele mini pe ghidon, in cazut
conducatorului de trotineta electrica.

(2) Se interzice conducatorului de bicicleté s4 transporte o
persoana, cu exceptia copilului in varsta de pana la 7 ani,

care poate fi transportat pe bicicleté, de catre un adult, numai

daca vehiculul este prevazut din constructie cu un suport speciat

sau daca are montat un dispozitiv omotogat.

(3) Pe timpul circulatiei pe drumurite publice, conducatorul
de bicicleta sau de trotineta electric, dupa caz, este obligat s4

aiba asupra sa actul de identitate.”

21. La articolul 189, alineatul (1) se modifica gi va avea

urmatorul cuprins:

180. — (4) in cazul in care constata incalcari ale

normelor rutiere, agentul constatator incheie un proces-verbal

de constatare a contraventiei potrivit modelului stabilit prin ordin

al ministrului afacerilor interne, conform art. 109 alin. (4) din

‘Ordonanta de urgenté a Guvernului nr. 195/202, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, care va cuprinde in

mod obligatoriu: data, ora si locul unde este Incheiat; gradul

profesional, numele si prenumele agentului constatator, unitatea
din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric

Personal, domiciliul sau regedinta contravenientului, numarul gi
seria actului de identitate ori, in cazul cetatenilor straini, al

persoanelor fara cetatenie sau at cetdtenilor romani cu
in strdinatate, seria si pagaportului ori ale altui

document de trecerea frontierei de stat, data eliberarii acestuia

gi statul emitent; descrierea faptei contraventionale, cu indicarea
datei, orei gi locuiui in care a fost sAvarsitd, precum si aratarea
tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si

Ja evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului

normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;

numarul punctetor-amenda aplicate si valoarea acestora,

posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii
Sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul

amenzii prevazute de actul normativ, sanctiunea

contraventionalé complementard aplicaté si/sau masura
tehnico-administrativa dispusa; indicarea societatii de asigur&ri,

in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui

accident de circulatie din care au rezultat numai pagube

materiale; termenul de exercitare a caii de atac, instanta la care

se depune plangerea si semndtura agentului constatator.”

22. La articolul 180, alineatul (3) se abroga.

23. Dupa articolul 488 se introduce un nou articol,

articolul 1881, cu urmatorul cuprins:

1881. — Procesul-verbal de constatare si sanctionare a

contraventiei prin care s-au aplicat numai sanctfiuni
contraventionale principale se trimite in cel mult 10 zile
lucr&toare de la data intocmirii la serviciut politiei rutiere pe raza

s-a/s-au savarsit fapta/faptele, care are obligatia s& fac&

mentiunile corespunzatoare in evidenta permiselor de
conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de

autovehicute, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, in
termen de 20 de zile de la primirea procesului-verbal.”

24. La articolul 199, atineatul (2) so modifica si va avea

cuprins:
(2) Permisul de conducere retinut in condifiile alin.

impreunda cu un raport de retinere, al carui model este prevazut
in anexa nv. 1E, se trimit, cel mai tarziu in prima zi lucratoare

care urmeaza celei in care a fost eliberata dovada iniocuitoare,

la serviciul politiei rutiere pe raza cruia a fost sdvarsita fapta,

care are obligatia sa facd imediat mentiunile corespunzatoare

in evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor

aplicate conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau
forestiere ori tramvaie.”

25. La articolul 190, alineatul (3) se abroga.

26. La articolul 190, dupa alineatul (3) se introduce

un now aiineat, allneatul cu urmatorul cuprins:

(4) In situatia In care la momentul constatarii faptei
prevazute la alin, (1) conducatorut de vehicul nu are asupra sa
permisul de conducere, politistul rutier sau, dupa caz, politistul
de frontiera face menfiune cu privire la acest aspect in cuprinsul
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raportului de retinere, care se trimite cel mai tarziu fn prima 2i
lucratoare care urmeaza celei in care a fost constatata fapta, la

serviciul politiei rutiere prevazut la alin. care are obligatia s4

faca imediat mentiunile corespunzatoare in evidenta permiselor

de conducere retinute $i a sanctiunilor aplicate conducatorilor

de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.”

27. La articoiul 192, alineatul (1) se modificé $i va avea

urmatorul cuprins:

wArt. 192. — (1} Conducatorului de autovehicul sau tramvai,
testat cu un mijioc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic

omologat si verificat metrotogic, i se retine permisul de
conducere daca valoarea concentratiei este de cel mult

0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, eliberAndu-se dovada
Inlocuitoare fara drept de circulatie, daca nu doreste recoltarea

probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, in conditiile
stabilite la art. 194.”

28. Articolul 194 se modifica ¢! va avea urmatorul

cuprins:
Art. 194. — Pentru stabilirea alcoolemiei se

doud mostre biotogice la interval de o ora intre prelevari.”

29. Articolul 197 se abroga.

30. La articolul 198, alineatele (1) si (2) se modifica si

vor avea urmatorul cuprins:

198. — (1) In cazurile prevazute de lege, cu

constatarea faptei, polijistul rutier sau, dupa caz, politistul de

frontiera certificatul de inmatriculare sau de inregistrare

gi/sau placutele cu numérul de inmatriculare sau de inregistrare,
eliberand dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie,

dupa caz.
(2) Documentele si/sau pldcufele cu numéarul de

Inmatriculare sau de inregistrare refinute in conditill

‘impreund cu raportul de retinere, se trimit, cel mai tarziu in prima
zi lucr&toare care urmeaza cetei in care a fost eliberaté dovada

Tnlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost

savarsita fapta, care are obligafia sa facd imediat mentiunite
corespunzatoare in evidenta vehiculelor. In situatia in care ta
momentul constatarit faptei conducatorul de vehicul nu are

asupra sa certificatul de inmatriculare sau de inregistrare,

politistul rutier sau, dupa caz, politistul de face
mentiune cu privire fa acest aspect in cuprinsul raportului de
retinere.”

31. Articolul 205 se modifica gi va avea urmatorul

cuprins:
205. — Punctele de penalizare se inscriu in evidenta

permiselor de conducere refinute si a sancfiunilor aplicate
conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere

ofi tramvaie de catre serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost

constatata fapta fn cet mult 10 zile de la data primirii procesului-

verbal de constatare $i a contraventiei in conditiile

art. 204 alin.

32. Articolul 207 se abroga.

33. Articolul 208 se si va avea urmatorul

cuprins:
»Art. 208. — Istoricul sanctiunilor la regimul circulatiei pe

drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se

comunicé la cererea acestuia, in condifiile stabilite prin ordin al

ministrului afacerilor interne.”

34. Articolul 209 se abroga.

35. Articolul 212 se modifica si va avea urmatorul

cuprins:
wArt, 212, — (1) Permisul de conducere eliberat de o

autoritate straind, retinut ca urmare a savargiri de catre titular a

unei contraventii pentru care legea prevede sanctiunea

contraventionata complementaré a suspendarii exercitarii
dreptului de a conduce $i pentru care s-a eliberat dovada

  

  

Inlocuitoare cu sau f4rd drept de circulatie, dupa caz, impreund

cu 0 copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, se

trimite de serviciul politiei rutiere pe raza cdruia a fost

fapta autoritatii strdine emitente in termen de 5 zile,
incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului
prevazut de lege pentru introducerea piangerii impotriva

procesului-verbal de constatare a contraventiei.
(2) In situatia respingerii ptangerii impotriva procesului-verbal

de constatare a contraventiei, documentele prevazute la alin. (1)

se transmit autoritafii straine emitente in termen de 5 zile de la

predarea permisului de conducere potrivit art. 118 alin. (5) din

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata,
cu si completarile ulterioare.

(3) Pana la implinirea termenului prevazut de lege pentru
introducerea piangerii impotriva procesului-verbal de constatare

a contraventiei, titularul permisului de conducere prevazut la

alin. (1) poate solicita ca, la expirarea perioadei de

suspendare a exercitarii dreptutui de a conduce, documentul s&
fie pastrat la serviciut politiei rutiere pe raza catuia a fost

fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate
titularul permisului de conducere va fi informat cu

comunicarea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.

(4) In situatia tn care autoritatea straina care a eliberat
permisul de conducere prevazut la alin. (1) se afl pe teritoriul
unuia dintre statele care sunt parfi contractante la Conventia

european cu privire la efectele internationale ale interziceri
exercitarit dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata

Ja Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea

nr. 126/1997, iar fapta sdvarsité este una dintre cele prevazute

ja anexa nr. 1 la aceasta conventie, serviciul politiei rutiere pe

raza caruia a fost savarsitd fapta trimite o copie a raportului de

setinere, impreund cu o copie a procesului-verbal de constatare
@ contraventiei, in termen de5 zile incepand cu ziua imediat

expirarii termenului prevazut de lege pentru
introducerea pidngerii Impotriva procesului-verbal de constatare

acontraventiei, politiei rutiere din cadrul Inspectoratului Generat
al Politiei Romane pentru notificarea autoritatii emitente

cu privire la suspendarea exercitarii dreptutui de a conduce. In

situatia in care a fost introdusd plangere impotriva procesului-
verbal de constatare a contraventiei, iar ulterior aceasta a fost

respinsa, copia raportului de retinere a permisului de conducere
impreund cu o copie a procesului-verbal de constatare a

contraventiei se transmit in termen de § zile incepand cu ziua
imediat urmatoare expirarii termenului de predare a permisului

de conducere.”

36. Dup& articolul 212 se introduce un nou articol,

articolul 2121, cu urmatorul cuprins:

“Art, 2121. — (1) in cazul in care s-a dispus suspendarea
exercitarii dreptului de a conduce autovehicule gi tractoare

agricote sau forestiere conform art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002,

republicata, cu modificarile si completérile ulterioare, In termen
de 15 zile de la data comunicarii dispozitiei de suspendare,

titularul permisutui de conducere eliberat de o autoritate straina

poate solicita pastrarea documentului la serviciut politiei rutiere

pe raza céruiaa fost sAvargita fapta pnd la expirarea perioadei
de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.

(2) In situatia in care titularu) permisului de conducere
eliberat de © autoritate straina nu a solicitat pastrarea acestuia

conform alin. documentul se trimite autoritatii straine

emitente de catre serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost

savargita fapta in termen de 5 zile, incepand cu ziua imediat
urmatoare expirSrii termenului in care se poate solicita pastrarea

documentului.”
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37. La articolul 219 alineatul litera b) se modifica $i va

avea urmatorul cuprins:

ab) la expirarea termenului de suspendare, cand sancfiunea
a fost aplicata ca urmare a sAvargirii unei contraventii pentru

care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce

pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupa caz. a fost majoraté cu
30 de zi

38. La articotul 219, alineatul (2) se modifica va avea

urmatorul cuprins:

Restituirea permisului de conducere se dispune de catre

seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita
fapta, la cererea titularului, in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea termenutui de suspendare, cand suspendarea
exercitarii dreptului de a conduce a fost dispusa in temeiul

art. 103 alin. (1) lit. ¢), d) sau e) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 195/2002, republicaté, cu modificarile i

completérile ultericare;

b) in baza solutiei de clasare dispuse in faza urmaririi penale
Jn alte conditii decAt cele prevazute la art. 103 alin. (1) lit. c)

sau d) din Ordonanta de urgent4 a Guvernului nr. 195/2002,

republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa

caz, a hotararii instantei de ramase definitiva prin care

s-a dispus incetarea procesului penal in alte conditii decat cele

prevazute la art. 103 afin. (1) lit. d} din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. republicaté, cu modificdrile si

completarile ulterioare, precum gi in baza hotarani judecatoresti
ramase definitiva prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori

ca urmare a incetarii masuri de siguranta prevazute la art. 108

lit. c) din Legea nr. 286/209 privind Codul penal, cu modificarile

gi completarile ulterioare.
c) in baza hotérarii judecatoresti ramase definitiva prin care

procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat in tot

sau in parte pentru toate acele contraventii pentru care

Ordonanta de a Guvernului nr. 195/2002, republicata,
cu modificdrile $i completarile ulterioare, prevede $i

suspendarea exercitarii dreptului de a conduce.”
39. Anexa nr. 1E se modifica $i se Inloculeste cu anexa

la prezenta hotdrare.

40. in cuprinsul reguiamantului, urmatoarele expresii gi

termeni se inlocuiesc dupa cum urmeaza:

a) termenul ,tractorul rutier” se inlocuieste cu expresia
agricol sau forestier”, termenul .defectiuni” sau

~defectiunitor’ se inlocuieste cu termenul .deficiente” sau
.deficientelor’, dupa caz, iar expresia .probe biologice” sau
probelor biologice” se inlocuieste cu expresia ,mostre biologice”
sau ,mostrelor biologice’, dupa caz;

b) expresiile .a substantelor ori produselor slupefiante sau a
medicamentelor cu efecte similare acestora”, a produselor ori

substan{elor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte
similare acestora’, .a produselor sau substantelor stupefiante

ori a medicamentelor cu efecte similare acestora’,

.@ substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor

cu efecte similare”, ,produse sau substante stupefiante ori al

medicamentetor cu efecte similare .substantelor ori

produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similara”
sau ,substante ori produse stupefiante sau medicamente cu

efecte similare acestora” se inlocuiesc cu expresiile

substantetor psihoactive” ort ,substan{e dupa caz;
c) in cuprinsul art. 34, art. 184 alin. art. 185 alin.

art. 189 alin. (1) si art. 192 atin. art. 193 alin. (3) si

 

 

art. 195 si art. 196 alin. expresia ,autovehicul sau

tramvai’ se inlocuieste cu expresia ,autovehicul, tractor agricol

Sau forestier ori tramvai”;

d) in cuprinsul art. 2 pct. 6, art. 480 alin. art. 185 alin.
art. 193 alin. art. 211 si al cap. VII sectiunea a 3-a

paragraful 2, expresia .autovehicule sau tramvaie” se
inlocuieste cu expresia .autovehicule, tractoare agricole sau
forestiere ori

e) in cuprinsul art. 114 alin. (3) si art. 116 atin. (2) si
alcap. V sectiunea a 3-a paragraful 9, expresia ,autovehicule si
tramvaie” se inlocuieste cu expresia ,autovehicule, tractoare

agricole sau forestiere si
f} in cuprinsul art, 114 alin. art. 145, art. 155 alin.

art. 156 alin. (1) si art. 157 atin. (4) si termenul

~autovehicul” se inlocuieste cu sintagma ,autovehicul, tractor

agricol sau forestier’;

g) in cuprinsul art. 93, art. 97 alin. (3) gi art. 157 alin. (1) lit. a)

gi alin, termenul ,autovehicule” se inlocuieste cu expresia
~autovehicule, tractoare agricole sau forestiere”;

h) in cuprinsul art. 141 alin. (2) si art. 156 alin.
art. 157 alin. (1) it. d) si alin. (2}(4), termenul .autovehiculului”

se inlocuieste cu expresia ,autovehiculului, tractorului agricol

sau forestier’;

i) in cuprinsul art. 141 alin. art. 155 alin. (2) gi art. 157
alin. (1) lit. b), termenul ,autovehiculu!” se inlocuieste cu

expresia .autovehiculul, tractorul agricol sau forestier”;

j) in cuprinsul art. 141 alin. (1) si art. 157 alin. (1) lit. a},
termenui se inlocuieste cu expresia

tractoarelor agricole sau forestiere";

k) in cuprinsul art. 114 alin. (5) lit. c), expresia ,autovehiculul

sau tramvaiul” se inlocuieste cu expresia .autovehiculul,

tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul”;

1) in cuprinsul art. 116 alin. expresia autovehiculelor si
tramvaielor se cu expresia

tractoarelor agricole sau forestiere gi a

m) in cuprinsul art. 9 alin. expresia .autovehiculele,
sau remorcile” se inlocuieste cu expresia

,autovehiculeie, tractoarele agricole sau forestiere, tramvaiele

ort remorcile”;

n} in cuprinsul cap. II sectiunea 1 paragraful 1, expresia

.tractoarele folosite in exploatéri agricole gi forestiere si

vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari” se

inlocuiegte cu expresia .tractoarele agricole sau forestiere”;
0) in cuprinsul art. 13, expresia ,tractor folosit in exploatari

agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau
lucrari* se inlocuieste cu expresia ,tractor agricol sau forestier’;

p) in cuprinsul art. 21 alin. expresia ,autovehiculul,
tramvaiul sau remorca” se inlocuieste cu expresia

.autovehiculul, tractorul agricol sau forestier, tramvaiul ori

q) in cuprinsul cap. Il sectiunea a 2-a paragraful 2, expresia

.autovehiculelor sau tramvaielor se inlocuieste cu expresia

~autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori

in cuprinsul art. 26 alin. expresia ,autovehiculului sau

se inlocuieste cu expresia ,autovehiculului,

tractorului agricol sau forestier ori a tramvaiului’;

's) in cuprinsul art. 114 alin. expresia ,autovehiculele sau
remaorcile” se inlocuieste cu expresia ,autovehiculele, tractoarele

agricole sau forestiere ori remorcile”;
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$) in cuprinsul art. 157 alin. termenul ,automabil” se
inlocuieste cu expresia ,autovehicul, tractor agrico! sau
forestier”.

Art. Il. — In termen de 90 de zile de la data intrarit in vigoare

a prezentei hotarari se emit:

a} ordinul comun al ministrului mediului, apelor gi padurilor,
al ministrului afacerilor inteme gi al ministrului transporturilor gi

infrastructurii pentru stabilirea privind emisiite de COz

pe care trebuie sa le indeplineasc4 autovehiculele pentru a le

putea fi atribuite plcute cu numarul de inmatriculare cu litere gi
cifre de culoare verde;

b) ordinul ministrului afacerilor interne privind conditiile in
care se comunica titularului permisutui de conducere istoricut

‘sanctiunilor la regimul circulatiei pe drumurile publica,
Art. lll. — Hotaérarea Guvernului nr. 1.394/2006 pentru

aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr, 195/2002 privind circulatia pe drumutile publice,

publicata In Monitorul Oficial al RomAaniei, Partea |, nr. 876 din
26 octombrie 2006, cu modificarile $i completarile ulterioare,

precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata
in Monitorul Oficial af Roméniei, Partea |, dandu-se textelor 0

noud numeratare.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CITU

Bucuresti, 4 octombrie 2021.
Nr. 1.075,

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Localitatea..

ziua luna ul

Locul constatari

 

 

Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul mediului, apelor si

Tanezos Barna

p. Ministrul transporturitor si infrastructurii, interimar,
lone! Scriogteanu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

RAPORT DE RETINERE

Astzi, data de mai sus, am depistat pe
sc.    

 
 

   
verbal seria.  

Pentru care am

a) |_| AVERTISMENT/|_| AMENDA in suma de
b) |_| PUNCTE-AMENDA, in de ...
c) |_| PUNCTE DE PENALIZARE;
d) SUSPENDAREA exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de:
e) CONFISCAREA:
f) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca)

conform art.. din ..  

1p. fonul/judetul..
conducandvehicutul cu numarul de inmatriculare/inregistrare a savargit fapta prevazuta de:

+. din Ordonanta deurgenta a Guvernului nr, 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

dinCodul penal,‘conform Dosarului penal nr.

 

  

  

 

  

avand domiciliul/regedinta in localitatea

... Care la data de |_| 

  prin aceea ca:

 

nr. de Inmatriculare/inregistrare  

g) RETINEREA |permisului de conducere/|_| certificatului de inmatriculare (inregistrare)/|_| placutelor cu numarul de
‘inmatriculare (inregistrare)/{_| dovezii inlocuitoare a

jin temeiul art. 111 alin. lit. ...vart. 142 alin. lit.

cy modificarile si completarile ulterioare.

Nu s-a dispus masura tehnico-administrativa a

 

 intrucat    

din Ordonanta de a Guvemului nr. 196/202, republicata,

Agent constatator,
 

{grad profesional, numele gi prenumele)


