GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1391/2006

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 130/2019 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. II
din Ordonanța Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,9. șeful serviciului poliției rutiere - ofițerul de poliție rutieră care îndeplinește atribuțiile funcției
de șef al serviciului poliției rutiere din structura unui inspectorat județean de poliție, al Brigăzii Rutiere
din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al Brigăzii Autostrăzi, respectiv al
Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale, ambele din subordinea nemijlocită a
Inspectoratului General al Poliției Române.”
2. Alineatul (1) al articolului 180 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un procesverbal de constatare a contravenţiei care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora şi locul unde este
încheiat; gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face
parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa contravenientului, numărul
şi seria actului de identitate ori, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor fără cetăţenie sau al
cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de
trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent; descrierea faptei contravenţionale,
cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvărşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot
servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului
normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; numărul punctelor-amendă aplicate şi
valoarea acestora, posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancţiunea
contravenţională complementară aplicată şi/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea
societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie
din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a căii de atac, instanța la care se
depune plângerea și semnătura agentului constatator. ”
3. Alineatul (1) al articolului 181 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui
mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a
contravenţiei după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul. ”
4. Alineatul (1) al articolului 191 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În situația în care contravenientul a săvârșit fapta pe raza de competență a altui județ decât
cel care îl are în evidență, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul
căruia a fost constatată contravenția până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea
plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, după care se trimite serviciului
poliției rutiere al județului care îl are în evidență.”
5. Articolul 208 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 208 – Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obțină, personal, la sediul
serviciului poliției rutiere din județul care îl are în evidență, informații cu privire la numărul de puncte
de penalizare ce i-au fost aplicate.”
6. Alineatul (1) al articolului 209 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) La cumulul a cel puțin 15 puncte de penalizare, serviciul poliției rutiere din județul care are
în evidență conducătorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data
constatării ultimei contravenții, hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, precum și
obligația de a se prezenta la sediul serviciului, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise,
pentru a preda permisul de conducere.”
7. Alineatul (1) al articolului 212 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reținut ca urmare a încălcării de către
titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și
pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, împreună cu o
copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se trimit, după expirarea termenului prevăzut de
lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, poliției
rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.”
8. Alineatul (2) al articolului 212 se abrogă.
9. Articolul 214 se abrogă.
10. Alineatul (3) al articolului 219 se abrogă.
11. Alineatul (1) al articolului 220 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus
suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului serviciului poliției rutiere pe raza căreia a fost
constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi
lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.”
12. După articolul 220 se introduce un nou articol, articolul 2201, cu următorul cuprins:
,,Art. 2201 - (1) Îndeplinirea condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării
dreptului de a conduce, prevăzute de art. 104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se analizează de către șeful serviciului poliției
rutiere la nivelul căreia s-a hotărât cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a cărei
reducere se cere.

(2) În situația în care hotărârea cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a
fost luată la nivelul poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, îndeplinirea
condițiilor prevăzute la alin. (1) se analizează de către șeful acesteia.
(3) Cererea se depune, după caz, până în a 30-a zi, respectiv a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de
suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită
reducerea.
(4) Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce
această perioadă, se dispune în scris de către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (1) sau,
după caz, de către șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevăzut la
alin. (2) și se comunică titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrării
cererii, inclusiv.”
13. Articolul 221 se abrogă.
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