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totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în
reglementările legale;
37. vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional – vehiculul
care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat;
38. zona drumului public cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele
constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranţă. Limitele
zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;
39. zonă pietonală – perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi
rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli
speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate
cu prevederile legale;
40. zonă rezidenţială – perimetrul dintr‑o localitate unde se aplică reguli
speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate
cu prevederile legale.

Capitolul II. Vehiculele
Secţiunea 1. Condiţiile privind circulaţia vehiculelor
şi controlul acestora
Art. 7. Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să
corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia
mediului şi utilizarea conform destinaţiei.
Art. 8.[1] Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul,
tractor agricol sau forestier şi tramvai[2] trebuie să fie dotat cu trusă medicală
de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu,
omologate.
Art. 9. (1)[3] Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie,
autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere[4], remorcile şi tramvaiele
trebuie să fie omologate în condiţiile legii.
[1]

Art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 69/2007.
Potrivit art. I pct. 35 lit. c) din O.G. nr. 21/2014, în cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) şi
art. 125 lit. c), expresiile „autovehicul şi tramvai” şi „autovehicule şi tramvaie” se înlocuiesc
cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai” sau „autovehicule, tractoare
agricole sau forestiere şi tramvaie”, după caz. În această versiune actualizată a O.U.G.
nr. 195/2002, s‑a făcut înlocuirea la articolele menţionate.
[3]
Alin. (1) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea
nr. 203/2012.
[4]
Potrivit art. I pct. 35 lit. d) din O.G. nr. 21/2014, în cuprinsul art. 9 alin. (1) şi (6),
art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2),
art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 şi 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7
şi 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 10 şi 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 şi 29, art. 103 alin. (1)
partea introductivă şi alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 9 şi lit. c) pct. 4 şi 5, art. 112
alin. (1) lit. m), n) şi x), art. 122 lit. h) şi art. 131, termenul „autovehicule”/„autovehicul”/
„autovehiculelor” se înlocuieşte cu expresia „autovehicule şi tractoare agricole sau fores‑
tiere”/„autovehicul şi tractor agricol sau forestier”/„autovehiculelor şi tractoarelor agricole
[2]
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(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulaţie fără a fi omologate
se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului,
cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al
Poliţiei Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a
vehiculului, eliberată în condiţiile legii.
(4)[1] Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate sau înre‑
gistrate, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă construc‑
tivă care nu depăşeşte 25 km/h, a autovehiculelor cu şenile, a tramvaielor
şi a vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice,
conform legislaţiei în vigoare.
(5) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate, conform
legislaţiei în vigoare.
(6) Pentru autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere aparţinând
instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
inspecţia tehnică periodică se poate efectua şi în staţii proprii, autorizate
potrivit legii.
Notă. A se vedea şi: ► O.G. nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării,
înmatriculării sau înregistrării acestora în România (M. Of. nr. 412 din 30 august
2000); ► O.G. nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate
sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia
mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică
periodică (M. Of. nr. 413 din 30 august 2000).

Art. 10. (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor
care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen
de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor
neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor
prin accidente de circulaţie.
(2) Constatarea defecţiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către
poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe
drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile
abilitate de lege.

Secţiunea a 2‑a. Înmatricularea, înregistrarea
şi radierea vehiculelor
Art. 11.[2] (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora
sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de
a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale.
sau forestiere”, după caz. În această versiune actualizată a O.U.G. nr. 195/2002, s‑a făcut
înlocuirea la articolele menţionate.
[1]
Alin. (4) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.G.
nr. 21/2014.
[2]
Art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 6/2007.
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Art. 11

(2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie
până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor
supuse acestei condiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,
şi presupune următoarele operaţiuni:
a) înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii
dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;
b) transcrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor
transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de
identificare ale vehiculului şi ale proprietarului şi condiţionează eliberarea de
către autorităţile competenţe, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare,
precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare atribuit şi transcrierile
necesare în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului.
(4)[1] În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul,
datele noului proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente
simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului
proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat
de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente
transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de
la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
(5)[2] Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în
evidenţele autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit
din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către
Registrul Auto Român. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul
că formularul‑tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară
a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă,
este autentic.
(6)[3] Abrogat.
(7) Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni privind înmatricularea unui
vehicul, verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării
obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilităţii acestora, se poate
face şi pe cale informatică, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între
autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a
certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare şi
Registrul Auto Român, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară[4].
[1]
Alin. (4) al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din
O.U.G. nr. 69/2007.
[2]
Alin. (5) al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 14 pct. IV
subpct. 1 din O.U.G. nr. 41/2016.
[3]
Alin. (6) al art. 11 a fost abrogat prin art. 14 pct. IV subpct. 2 din O.U.G. nr. 41/2016.
[4]
N.r. Potrivit art. 26 din O.U.G. nr. 93/2012, „În cuprinsul actelor normative, sintagmele
(...) «Comisia de Supraveghere a Asigurărilor» (...) se înlocuiesc cu sintagma «Autoritatea
de Supraveghere Financiară»”. În această versiune actualizată a O.U.G. nr. 195/2002, s‑a
făcut înlocuirea, acolo unde a fost cazul.

Art. 111
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(8)[1] Abrogat.
(9) Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de
leasing din România pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau
autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor, prin intermediul unei
aplicaţii informatice puse la dispoziţie, în condiţiile stabilite prin protocol, de
către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi
Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă
şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de
înmatriculare.
(10)[2] Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat
să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare
sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului
respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data
la care a intervenit modificarea.
Art. 111.[3] (1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatri‑
culare, autorizare provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează
tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatricu‑
lare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de
înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare,
precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor pro‑
vizorii şi a permiselor de conducere.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi achitate prin virament, prin mijloace
de plată online, prin intermediul POS‑urilor instalate la unităţile Trezoreriei
Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte
modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat
poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului,
la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru sumele
încasate prin intermediul POS‑urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului,
comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice
din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele
încasate prin intermediul POS‑urilor instalate la sediile instituţiilor publice
beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se încasează într‑un cont distinct de
disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele
instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
(4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile
prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise
[1]

Alin. (8) al art. 11 a fost abrogat prin art. 14 pct. IV subpct. 2 din O.U.G. nr. 41/2016.
Alin. (10) al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din
O.U.G. nr. 69/2007.
[3]
Art. 111 a fost introdus prin art. 14 pct. IV subpct. 3 din O.U.G. nr. 41/2016.
[2]
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Art. 12-13

de conducere şi înmatriculare a vehiculelor încasează sumele prevăzute la
alin. (1) în numerar, în contul prevăzut la alin. (3).
(5) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile
instituţiilor prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.
(6) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (5) se depun de
către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (3) în următoarea
zi lucrătoare.
(7) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (3) se virează de către
instituţiile prefectului în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate
integral din venituri proprii „Venituri din prestări servicii” al Direcţiei Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevăzute
la alin. (1), respectiv în contul Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat” pentru contravaloarea documentelor prevăzute la alin. (1)
în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.
(8) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru
care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către
Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, la cererea
scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care s‑a
efectuat plata.
Art. 12. (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia
celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate
ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare
sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele
în vigoare.
(2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot
circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament.
Art. 13. (1)[1] Autovehiculele, cu excepţia mopedelor şi a troleibuzelor,
precum şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea
competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa
ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.
(2) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din
dotarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne,
precum şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste
instituţii. Autovehiculele şi remorcile pot, după caz, să fie înmatriculate în
condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu
numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea
competentă.
[1]
Alin. (1) şi (2) ale art. 13 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I
pct. 4 din O.G. nr. 21/2014.

Art. 14-15
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(4)[1] La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează
ori testează autovehicule, remorci sau tractoare agricole ori forestiere li se
pot elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă.
(5) Evidenţa vehiculelor înmatriculate se ţine la autoritatea competentă
pe raza căreia proprietarul îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul.
Art. 14. (1)[2] Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau
forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile
destinate a fi tractate de acestea, precum şi vehiculele cu tracţiune animală
se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai
sectoarelor municipiului Bucureşti, care, prin compartimentele de specialitate,
ţin şi evidenţa acestora.
(2)[3] Abrogat.
Art. 15. (1)[4] Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehi‑
culului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deţinătorului
mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei
din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de
înmatriculare.
(11)[5] La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de
înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât
proprietarul, specificându‑se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în
virtutea unui drept legal. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate
de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau
de înregistrare şi a datelor de identificare ale deţinătorului mandatat.
(2)[6] Abrogat.
(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (1),
autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate
şi plăcuţe cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei
din care fac parte vehiculele respective.
(4) Forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale
certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei
şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau
înregistrat, care nu are montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau
de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt
[1]
Alin. (4) al art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.G.
nr. 21/2014.
[2]
Alin. (1) al art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.G.
nr. 21/2014.
[3]
Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat prin art. I pct. 6 din O.G. nr. 21/2014.
[4]
Alin. (1) al art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din
Legea nr. 6/2007.
[5]
Alin. (11) al art. 15 a fost introdus prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2006 şi este
reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 6/2007.
[6]
Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 203/2012.
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Art. 16-19

conforme cu standardele în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul
de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut, iar dovada înlocuitoare a
acestuia este eliberată fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate
a expirat.
Art. 16. Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu
ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a
efectuat‑o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare
la aceste operaţiuni.
Art. 17.[1] (1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către
autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul
scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în
următoarele cazuri:
a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi
face dovada depozitării acestuia într‑un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului
la unităţi specializate în vederea dezmembrării;
c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;
d) în cazul furtului vehiculului.
(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora
în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat
înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii.
(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate
din evidenţă.
(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii admi‑
nistraţiei publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu
în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective.
Art. 18.[2] În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării
certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului
respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou
certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autori‑
tatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau
furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării,
după caz.
Art. 19. Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autori‑
zaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Notă. A se vedea şi Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării,
înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru
probe a vehiculelor (M. Of. nr. 941 din 21 noiembrie 2006).
[1]
[2]

Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 63/2006.
Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 69/2007.

Art. 20-22
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Capitolul III. Conducătorii de vehicule
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Art. 20.[1] (1)[2] Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule,
tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducătorii acestora trebuie
să posede permis de conducere corespunzător.
(2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii
de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE,
Tr, Tb sau Tv.
(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care
se eliberează permise de conducere, este prevăzută în anexa nr. 1.
(4) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2
ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi,
pentru motocicletele din categoria A;
d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi
pentru triciclurile cu motor din categoria A;
e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.
Art. 21.[3] (1) Conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau
forestiere ori de tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare
conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.
(2) Conducătorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere
ori de tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi al
capacităţilor psihologice, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.
Art. 22.[4] (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării
de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul,
tractor agricol sau forestier ori tramvai[5].

[1]

Art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 203/2012.
Alin. (1) al art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.G.
nr. 21/2014.
[3]
Art. 21 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 6/2007.
[4]
Art. 22 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 63/2006.
[5]
Potrivit art. I pct. 35 lit. e) din O.G. nr. 21/2014, în cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) şi (6),
art. 23 alin. (1), (2) şi (31) teza întâi, art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100
alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă şi lit. b), art. 101 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă,
art. 102 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) şi (2), art. 106
alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit. d) şi alin. (4), art. 112
alin. (1) lit. I), art. 119 şi art. 122 lit. q), expresiile „autovehicul sau tramvai”, „autovehicule
sau tramvaie” şi „autovehicule ori tramvaie” se înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor
agricol sau forestier ori tramvai” ori „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori
tramvaie”, după caz. În această versiune actualizată a O.U.G. nr. 195/2002, s‑a făcut
înlocuirea la articolele menţionate.
[2]
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(2) Afecţiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de
autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de
către Ministerul Sănătăţii Publice şi se aprobă prin ordin al ministrului, care
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Examinarea medicală se realizează în vederea:
a) aprobării prezentării la examen pentru obţinerea permisului de conducere;
b)[1] obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii
de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie stabiliţi
prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare.
(4)[2] Examinarea medicală se realizează în unităţi de asistenţă medicală
autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia luării în evidenţă
a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul şi tractor agricol sau
forestier ori de tramvai de către medicul de familie.
(5) Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate se stabileşte şi se
actualizează prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidenţa
sa, care posedă permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute
în ordinul ministrului sănătăţii publice emis conform alin. (2), va solicita unităţii
de asistenţă medicală autorizate examenul de specialitate necesar. În cazul
în care unitatea de asistenţă medicală autorizată a stabilit că persoana
este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau
forestier ori tramvai, va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe a cărei
rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.
(7) Verificarea medicală se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical
sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de
către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului
pentru care s‑a luat această măsură.
(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei
expertize efectuate de instituţiile medico‑legale, la solicitarea şi pe cheltuiala
părţilor interesate.
Notă. A se vedea şi: ► Ordinul nr. 1159/2010 privind aprobarea Listei unităţilor
de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor
la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau
tramvaie (M. Of. nr. 625 din 6 septembrie 2010); ► Ordinul nr. 1162/2010 pentru
aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru
conducerea unui autovehicul (M. Of. nr. 631 din 8 septembrie 2010).
[1]
Lit. b) de la alin. (3) al art. 22 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I
pct. 8 din Legea nr. 6/2007.
[2]
Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 22 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I
pct. 8 din Legea nr. 6/2007.

Art. 23
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Secţiunea a 2‑a. Permisul de conducere
Art. 23. (1) Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau
forestier ori tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă
permis de conducere valabil, corespunzător categoriei din care face parte
vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie.
(2) Au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere
ori tramvaie pe drumurile publice, în condiţiile stabilite prin regulament, şi
persoanele care urmează un curs de pregătire practică, în vederea obţinerii
permisului de conducere, numai în prezenţa şi sub supravegherea directă
a unui instructor auto atestat în acest sens, precum şi a examinatorului
din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale
examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre
categoriile prevăzute de lege.
(3) Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare în
vederea obţinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după
caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o
examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circu‑
laţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii
unui accident de circulaţie.
(31)[1] Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii
permisului de conducere este precedată de o evaluare obligatorie a capacităţilor
psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor
agricole sau forestiere ori tramvaielor. Evaluarea psihologică este obligatorie
în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii
de autovehicule şi de tramvaie stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
(32) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie, deţinători ai certificatului
de atestare profesională, vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al
capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor
sau tramvaielor, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.
(33) Evaluarea psihologică se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin
al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în condiţiile legii, care
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(34)[2] Evaluarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate
autorizate din cadrul instituţiilor abilitate.
(35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileşte şi se
actualizează prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului,
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

[1]
Alin. (31)‑(35) ale art. 23 au fost introduse prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 63/2006,
iar alin. (31) şi (32) sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 9 din Legea
nr. 6/2007.
[2]
Alin. (34) şi (35) ale art. 23 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I
pct. 9 din Legea nr. 6/2007.

