MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE
20.03.2020

Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 19 martie 2020 a fost publicată
Hotărârea de Guvern nr. 182 din 10 martie 2020 pentru modificarea și
completarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia
pe
drumurile
publice,
aprobat
prin
HG
nr.
1391/2006.
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/HG_182_modif_OUG195.pdf
Actul normativ are în vedere aplicarea noilor prevederi privind reducerea
perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reglementează data
până la care se poate depune cererea, termenul concret pentru soluționarea acesteia și
se clarifică competența de soluționare a cererii de reducere.
Deasemenea în contextul modificărilor organizatorice ale poliției rutiere din cadrul
Poliției Române este necesară completarea înțelesului expresiei „șeful serviciului poliției
rutiere”.
În aceeași ordine de idei, pentru asigurarea unității de terminologie, precum și
pentru clarificarea competenței, se impune înlocuirea expresiei „poliției rutiere„ din
structura art. 208, art. 209 alin. (1) și art. 220 alin. (1) cu expresia „serviciului poliției
rutiere”.
Nu în ultimul rând, în vederea asigurării posibilității restituirii permisului de
conducere, este necesară corelarea prevederilor privind transmiterea acestui document,
cuprinse în art. 191 alin (1) și art. 212 din Regulament, cu termenul de depunere a
plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției stabilit în art. 118
din OUG 195/2002.
Ca urmare a modificării, prin Legea 203/2018, a OUG 195/2002 și a
Regulamentului de aplicare a acesteia în ceea ce privește stabilirea modelului de procesverbal de constatare a contravenției prin ordin al ministrului afacerilor interne, s-a
impus punerea în concordanță și a celorlalte dispoziții conexe din Regulament cu aceste
modificări.
Schimbările prin actul normativ:
eliminarea condițiilor privind reducerea perioadei de suspendare a
exercitării dreptului de a conduce din cuprinsul Regulamentului de aplicare
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
reglementarea datei până la care se poate depune cererea de reducere a
perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce;
stabilirea unui termen de 5 zile pentru soluționarea cererii de reducere,
calculat de la data înregistrării acestuia;

clarificarea competenței de soluționare a cererii de reducere a perioadei de
suspendare a exercitării dreptului de a conduce;
completarea înțelesului expresiei „șeful serviciului poliției rutiere” cu
structurile Brigada Autostrăzi și Serviciul Independent Rutier pentru Misiuni
Speciale;
eliminarea reglementărilor contradictorii în ceea ce privește aplicarea
perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce;
utilizarea unei unități terminologice privind serviciul poliției rutiere;
eliminarea dispozițiilor contradictorii referitoare la termenul de înaintare a
permiselor de conducere reținute.
punerea în concordanță a reglementărilor în ceea ce privește modelul de
proces-verbal de constatare a contravenției.
TABEL COMPARATIV
privind Hotărârea Guvernului nr.182/2020
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
Text în vigoare
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 sau al
Brigăzii Rutiere din cadrul
Direcției Generale de Poliție a
Municipiului București.

Art. 180. –
(1) În cazul în care constată
încălcări ale normelor rutiere,
agentul constatator încheie
un
proces-verbal
de
constatare a contravenţiei,
potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 1A, care va
cuprinde în mod obligatoriu:
data, ora şi locul unde este
încheiat; gradul profesional,
numele
şi
prenumele

Text adoptat
1. Punctul 9 al articolului 2
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.”

Motivare
În contextul modificărilor
organizatorice ale poliției
rutiere din cadrul Poliției
Române
este
necesară
completarea
înțelesului
expresiei „șeful serviciului
poliției rutiere”.

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
proces-verbal
de
constatare a contravenţiei
care va cuprinde în mod
obligatoriu: data, ora şi locul
unde este încheiat; gradul
profesional,
numele
şi

Modificarea se impune ca
urmare a abrogării anexelor
nr. 1A și 1D cuprinse în
Regulamentul de aplicare a
OUG 195/2002 prin articolul
25 alin (2) al Legii nr.
203/2018 .

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 gravitaţii faptei şi
la evaluarea eventualelor
pagube pricinuite; indicarea
actului normativ prin care se
stabileşte şi se sancţionează
contravenţia;
numărul
punctelor-amenda aplicate şi
valoarea
acestora,
posibilitatea achitării de către
persoana fizica, în termen de
cel mult două zile lucrătoare,
a jumătate din minimul
amenzii prevăzute de actul
normativ,
sancţiunea
contravenţională
complementara
aplicată
şi/sau
măsura
tehnicoadministrativă
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 caii
de atac, semnătura agentului
constatator şi unitatea de
poliţie la care se depune
plângerea.

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
procesuluiverbal, a jumătate din
minimul
amenzii
prevăzute
de
actul
normativ,
sancţiunea
contravenţională
complementară
aplicată
şi/sau
măsura
tehnicoadministrativă
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
Art. 181. –
articolului 181 se modifică
(1) În situaţia în care fapta a și va avea următorul
fost constatată cu ajutorul cuprins:

Modificarea se impune ca
urmare a abrogării anexelor
nr. 1A și 1D cuprinse în
Regulamentul de aplicare a

unui mijloc tehnic certificat
sau
unui
mijloc
tehnic
omologat
şi
verificat
metrologic, poliţistul rutier
încheie un proces-verbal de
constatare a contravenţiei,
potrivit modelului prevăzut în
anexa
nr.
1D,
după
prelucrarea înregistrărilor şi
stabilirea
identităţii
conducătorului de vehicul.

„Art. 181 – (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
procesuluiverbal de constatare a
contravenției, după care
se trimite serviciului poliției
rutiere al județului care îl are
în evidență.”

OUG 195/2002 prin articolul
25 alin (2) al Legii nr.
203/2018 .

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.”

Pentru asigurarea unității de
terminologie,
precum
și
pentru
clarificarea
competenței,
se
impune
înlocuirea expresiei „poliției
rutiere„
cu
expresia
„serviciului
poliției rutiere”.

6.
Alineatul
(1)
al
Art. 209. articolului 209 se modifică
(1) La cumulul a cel puțin 15 și va avea următorul
puncte
de
penalizare, cuprins:
serviciul poliției rutiere din

Pentru asigurarea unității de
terminologie,
precum
și
pentru
clarificarea
competenței,
se
impune

Art. 191. (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
când
șeful
serviciului
hotărăște asupra sancțiunii
contravenționale
complementare, dar nu mai
mult de 15 zile de la data
reținerii, după care îl trimite
serviciului poliției rutiere al
județului care îl are în
evidență.
(2) Permisul de conducere se
păstrează la serviciul poliției
rutiere din județul care are în
evidență titularul, până la
restituire sau, după caz, până
la anularea documentului.
Art. 208. Titularul
permisului
de
conducere, la cerere, are
dreptul să obțină, personal, la
sediul poliției rutiere din
județul care îl are în evidență,
informații
cu
privire
la
numărul
de
puncte
de
penalizare
ce
i-au
fost
aplicate.

Modificarea are ca scop
corelarea dispozițiilor art. 191
alin (1) din Regulamentul
aprobat
prin
HG
nr.
1391/2006 cu cele ale art.
118 alin (3) din OUG
195/2002,
în
vederea
asigurării
posibilității
restituirii
permisului
de
conducere ca urmare a
prezentării
dovezii
de
înregistrare
a
plângerii
împotriva procesului-verbal
de constatare a contravenției
la judecătorie.

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 poliției
rutiere, în termen de 5 zile de
la primirea înștiințării scrise,
pentru a preda permisul de
conducere.

„(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.”

înlocuirea expresiei „poliției
rutiere„
cu
expresia
„serviciului
poliției rutiere”.

Art. 214. 9. Articolul 214 se abrogă.
(1) În cazul săvârșirii a două
sau a mai multor contravenții

Prin Legea nr. 130/2019,
OUG nr. 195/2002 a fost
completată, fiind introdus art.

Art. 212. (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 drept
de circulație, împreună cu o
copie a procesului-verbal de
constatare a contravenției se
trimit poliției rutiere din
cadrul
Inspectoratului
General al Poliției Române, în
termen de 15 zile de la
aplicarea
sancțiunii
contravenționale
complementare.

(2) Când dovada înlocuitoare
este eliberată fără drept de
circulație,
permisul
de
conducere
și
copia
procesului-verbal
de 8.
Alineatul
(2)
al
constatare a contravenției se articolului 212 se abrogă.
trimit unității de poliție
prevăzute la alin. (1) în cel
mult o zi lucrătoare de la data
constatării faptei.

Modificarea are ca scop
corelarea dispozițiilor art. 212
alin (1) din Regulamentul
aprobat
prin
HG
nr.
1391/2006 cu cele ale art.
118 alin (3) din OUG
195/2002
în
vederea
asigurării
posibilității
restituirii
permisului
de
conducere ca urmare a
prezentării
dovezii
de
înregistrare
a
plângerii
împotriva procesului-verbal
de constatare a contravenției
la judecătorie.

Prin modificarea art. 212 alin.
(1) s-a avut în vedere și
situația reglementată la alin.
(2), motiv pentru care se
impune abrogarea expresă a
acestuia.

care atrag și suspendarea
exercitării dreptului de a
conduce,
constatate
prin
același
proces-verbal,
perioada de suspendare se
calculează prin însumarea
perioadelor prevăzute pentru
fiecare faptă, fără ca aceasta
să depășească 90 de zile.
(2) Când o persoană căreia ia fost reținut permisul de
conducere pentru o faptă
prevăzută cu suspendarea
exercitării dreptului de a
conduce
săvârșește,
în
perioada în care are drept de
circulație,
o
nouă
contravenție pentru care se
dispune
suspendarea
exercitării dreptului de a
conduce, se aplică distinct
perioade
de
suspendare
pentru fiecare contravenție.

1041,
prin
care
se
reglementează suprapunerea
perioadelor de suspendare a
exercitării dreptului de a
conduce când o persoană,
căreia
i-a
fost
reținut
permisul de conducere pentru
o
faptă
prevăzută
cu
suspendarea
exercitării
dreptului de a conduce,
săvârșește, în perioada în
care are drept de circulație, o
nouă contravenție pentru
care se dispune suspendarea
exercitării dreptului de a
conduce.
Pentru
eliminarea
paralelismului legislativ și a
aspectelor
de
contradictorialitate,
se
impune abrogarea expresă a
prevederilor art. 214 din
Regulamentul aprobat prin
HG nr. 1391/2006.

Art. 219. (3) Verificarea cunoașterii 10.
Alineatul
(3)
al
regulilor de circulație de către articolului 219 se abrogă.
contravenient se efectuează
de către serviciul poliției
rutiere care îl are în evidență,
în cazurile prevăzute de
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

Art. 220. (1) Titularul permisului de
conducere eliberat de o
autoritate străină, împotriva
căruia
s-a
dispus
suspendarea dreptului de a
conduce, poate solicita șefului

11.
Alineatul
(1)
al
articolului 220 se modifică
și va avea următorul
cuprins:
Art. 220 – (1) Titularul
permisului
de
conducere
eliberat de o autoritate
străină, împotriva căruia s-a

Prin OG 11/2019, OUG nr.
195/2002 a fost completată,
fiind introdus art. 106^2 care
stabilește
că
testul
de
verificare
a
cunoaşterii
regulilor de circulaţie se
susţine la serviciul poliţiei
rutiere care are în evidenţă
titularul
permisului
de
conducere sau la serviciul
poliţiei rutiere pe raza căruia
a fost constatată contravenţia
ori au fost constatate prin
acelaşi
proces-verbal
contravenţiile.
Pentru
eliminarea
paralelismului legislativ și a
aspectelor
de
contradictorialitate,
se
impune abrogarea expresă a
prevederilor art. 219 alin (3)
din Regulamentul aprobat
prin HG nr. 1391/2006.
Pentru asigurarea unității de
terminologie,
precum
și
pentru
clarificarea
competenței,
se
impune
înlocuirea expresiei „poliției
rutiere„
cu
expresia
„serviciului
poliției rutiere”.

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.

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,
art. 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

Pentru punerea în aplicare a
noilor
prevederi
privind
reducerea
perioadei
de
suspendare
a
exercitării
dreptului de a conduce se
reglementează data până la
care
se
poate
depune
cererea, respectiv termenul
pentru soluționarea acesteia
și se clarifică competența de
soluționare a cererii de
reducere.

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.
Art. 221 - (1) Perioada de 13. Articolul 221 se
suspendare
a
exercitării abrogă.
dreptului de a conduce se
reduce la 30 de zile, la
cererea titularului, dacă sunt
îndeplinite,
cumulativ,
următoarele condiții:
a) a fost declarat admis la
testul
de
verificare
a
cunoașterii
regulilor
de
circulație;
b) a obținut permis de
conducere cu cel puțin un an
înainte de săvârșirea faptei;
c) în ultimii 3 ani de la data
săvârșirii faptei pentru care
se
solicită
reducerea
perioadei de suspendare a
exercitării dreptului de a
conduce nu a beneficiat de o
astfel de măsură;
d) în ultimii 2 ani de la data
constatării
contravenției
pentru
care
se
aplică
sancțiunea contravențională
complementară nu a mai avut
suspendată
exercitarea
dreptului de a conduce
autovehicule sau tramvaie.
(2)
Conducătorul
de
autovehicul sau tramvai nu
beneficiază
de
reducerea
perioadei de suspendare a
exercitării dreptului de a
conduce, dacă:
a) perioada de suspendare a
fost majorată, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel
puțin 15 puncte de penalizare
în următoarele 12 luni de la
data
expirării
ultimei

Prin Legea nr. 130/2019,
OUG nr. 195/2002 a fost
modificată,
fiind
reglementate, la art. 104,
condițiile în care se acordă
reducerea
perioadei
de
suspendare
a
exercitării
dreptului de a conduce.
Pentru
eliminarea
paralelismului legislativ și a
aspectelor
de
contradictorialitate,
se
impune abrogarea expresă a
prevederilor art. 221 din
Regulamentul aprobat prin
HG nr. 1391/2006.

suspendări
a
exercitării
dreptului de a conduce;
c) a fost implicat într-un
accident de circulație din care
au rezultat numai pagube
materiale,
iar
rezultatul
testării aerului expirat sau al
probelor biologice a stabilit că
a condus vehiculul în timp ce
se
afla
sub
influența
alcoolului;
d)
sancțiunea
contravențională
complementară s-a dispus ca
urmare a neopririi la trecerea
la nivel cu calea ferată când
barierele sau semibarierele
sunt coborâte ori în curs de
coborâre sau când semnalele
cu lumini roșii și/sau sonore
sunt în funcțiune.
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