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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne a fost 

publicată Ordonanța de urgență pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și instituirea unor măsuri ce vizează circulația vehiculelor 

pe drumurile publice, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/274_1585847075_Proiect_OUG_195.pdf 

 

Din nota de fundamentare reținem: 
În prezent, în anumite situații expres prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv de Regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, se impune prezența conducătorilor de 

autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie la sediul poliției rutiere pentru a 
prezenta anumite documente, pentru a susține testul de cunoaștere a regulilor de circulație ori în 
vederea restituirii documentelor/plăcuțelor de înmatriculare sau înregistrare reținute, la încetarea 

cauzelor pentru care acestea au fost reținute.Nerespectarea unora dintre aceste obligații legale 
atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. 

 
Având în vedere contextul epidemiologic actual, precum și interdicțiile stabilite prin Ordonanța 
Militară nr. 3 din 24.03.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 

martie 2020 privind măsuri de răspândire a COVID-19 se impune, pe durata stării de urgență 
instituită prin Decretul nr. 195/2020, suspendarea aplicării prevederilor art. 103 alin. (6) și (7) și 

art. 1061 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care vizează aplicarea majorării 
perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. 

 
Din aceleași rațiuni de evitare a contactului direct între persoane, este necesară și suspendarea 

aplicării prevederilor art. 104 și art. 106 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice referitoare la posibilitatea solicitării reducerii perioadei de 

suspendare a exercitării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice și obligația susținerii 
testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. 
 

Corelativ, este necesară și suspendarea normelor de aplicare a acestor dispoziții, norme prevăzute 
de Regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 
Pentru a evita prezența conducătorilor de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de 
tramvaie la sediul poliției rutiere, se impune ca, cererile de restituire, la încetarea cauzelor pentru 

care au fost reținute, să fie transmise prin orice mijloace ce asigură transmiterea textului și 
confirmarea primirii acestora, precum fax, e-mail, curier rapid, iar restituirea documentelor să se 

realizeze la adresa de corespondență precizată de către titular în cuprinsul cererii. În cazul 
contestării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției la regimul rutier, 
contravenientului îi revine obligația de a prezenta la unitatea de poliție din care face parte agentul 

constatator, personal sau prin reprezentant convențional, dovada înregistrării plângerii la 
judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta. Astfel, este necesară stabilirea 

unei derogări, pe întreaga durată a stării de urgență, în sensul că dovada înregistrării plângerii 
contravenționale se realizează printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-
un extras de pe portalul instanțelor de judecată w.w.w.portal.just.ro, iar transmiterea la unitatea 

din care face parte agentul constatator să se realizeze prin orice mijloace ce asigură transmiterea 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/274_1585847075_Proiect_OUG_195.pdf


                                                                  ”Unitas per Veritatem” 
 

textului și confirmarea primirii acestora, precum fax, e-mail, curier rapid. Subsecvent, permisul 
de conducere reținut se restituie titularului la adresa de corespondență precizată cu ocazia 
transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenționale. În aceeași ordine de idei, se impune 

derogarea de la obligativitatea contravenientului de a preda permisul de conducere personal ori 
prin reprezentant convențional, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și 
sancționare a contravenției și reglementarea predării acestuia exclusiv prin servicii de curierat, cu 

aviz de primire. 
 
Similar, se impune derogarea de la art. 103 alin. (8) teza finală din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, astfel 

încât predarea permisului de conducere să se facă de către titularul acestuia exclusiv prin servicii 
de curierat, cu aviz de primire, către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa 
sau, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de 

la comunicarea ordinului. 
 

Totodată, având în vedere că, în anumite cazuri, se impune organizarea deplasării persoanelor 
către zonele de carantină instituţionalizată sau a altor transporturi de bunuri/persoane, destinate 
realizării măsurilor dispuse pe durată stării de urgență, pentru facilitarea deplasării vehiculelor cu 

care se realizează aceste transporturi, se impune reglementarea însoțirii acestora pe drumurile 
publice cu echipaje ale Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române. 

 
Proiectul cuprinde dispoziții prin care, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 
195/2020: 

 se suspendă aplicarea prevederilor art. 103 alin. (6) și (7), art. 104, art. 106, art. 1061 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 se stabilesc derogări de la obligativitatea prezentării persoanei la sediul poliției în vederea 

predării permisului de conducere, ridicării documentelor/plăcuțelor de înmatriculare sau 

înregistrare reținute de către poliția rutieră, prezentării dovezii înregistrării plângerii 
contravenționale; 

 se stabilesc condițiile în care se realizează însoțirea unor vehicule cu echipaje ale Poliției 
Române/Jandarmeriei Române.   
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