MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLI IEI ROMÂNE
DIREC IA POLI IEI RUTIERE

PRINCIPALELE NOUT I
prev zute în proiectul Legii de aprobare a O.U.G. nr.195/2002 privind
circula ia pe drumurile publice
A. Norme generale
- Se interzice amplasarea construc iilor de orice fel i practicarea actelor
de comer pe trotuar sau pe acostament, în parc rile amenajate sau pe partea
carosabil , în condi iile în care acestea ar afecta siguran a circula iei pietonilor i
vehiculelor.
-În circula ia pe drumurile publice, se interzice de inerea la vedere,
montarea i folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonor i luminoas pe
i în alte autovehicule decât cele au regim de circula ie prioritar , precum i
de inerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturb
buna func ionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului
- Conduc torii motocicletelor i mopedelor sunt obliga i s foloseasc
luminile de întâlnire pe toat durata deplas rii acestora pe drumurile publice
- În circula ia pe autostr zi, pe drumurile expres i cele na ionale
europene (E), conduc torii de autovehicule sunt obliga i s foloseasc
i în
timpul zilei luminile de întâlnire.
- Conduc torii atovehiculelor cu masa maxim autorizat mai mare de 3,5
tone sunt obliga i s poarte echipament de protec ie-avertizare florescentreflectorizant atunci când p r sesc vehiculul i se afl pe partea carosabil a
drumului public.
- Viteza maxim admis în afara localit ilor pentru autovehiculele care
tracteaz remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mic decât viteza
maxim admis pentru categoria din care face parte autovehiculul tr g tor.
- Viteza maxim admis pentru autovehicule cu mase i/sau gabarite
dep ite ori care transport produse periculoase este de 40 km/h în localit i, iar
în afara localit ilor de 70 km/h.
- Viteza maxim admis în afara localit ilor pentru autovehiculele ai
c ror conduc tori au mai pu in de un an practic de conducere sau pentru
persoanele care efectueaz preg tirea practic în vederea ob inerii permisului
de conducere este cu 20 km/h mai mic decât viteza maxim admis pentru
categoria din care fac parte autovehiculele conduse.
- Este interzis desf urarea de concursuri, antrenamente ori întreceri
cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu excep ia celor autorizate de
administratorul drumului respectiv i avizate de poli ia rutier . (infrac iune)
- Pietonii surprin i i accidenta i ca urmare a travers rii prin locuri
nepermise, la culoarea ro ie a semaforului destinat acestora sau
nerespect rii altor obliga ii stabilite de normele rutiere, poart întreaga

1

r spundere a accident rii lor, în condi iile în care conduc torul vehiculului
respectiv a respectat prevederile legale privind circula ia prin acel sector.
- Poli ia rutier
dispune m sura re inerii certificatului de
înmatriculare sau înregistrare i retragerea pl cu elor cu num rul de
înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic,
eliberând dovad f r drept de circula ie.
- Dac de in torul vehiculului nu face dovada asigur rii acestuia,
dup 30 de zile de la data aplic rii m surii prev zute la alin.(2) poli ia
rutier dispune radierea din eviden a vehiculului.
- Conduc torului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat
care se afl în procesul de instruire practic a unei persoane pentru ob inerea
permisului de conducere, precum i examinatorului autorit ii competente în
timpul desf ur rii probelor practice ale examenului pentru ob inerea permisului
de conducere sau pentru oricare dintre categoriile sau subcategoriile acestuia,
implicat într-un accident de circula ie le este interzis consumul de alcool sau de
substan e ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora
dup producerea evenimentului i pân la testarea concentra iei alcoolului în
aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. (infrac iune)
- În situa ia în care nu sunt respectate dispozi iile alin.(1), se consider
c rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflect starea
conduc torului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul
producerii accidentului
B. Infrac iuni noi
- Fapta conduc torului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în
procesul de instruire sau a examinatorului autorit ii competente, aflat în timpul
desf ur rii probelor practice ale examenului pentru ob inerea permisului de
conducere, de a consuma alcool, produse ori substan e stupefiante sau
medicamente cu efecte similare acestora dup producerea unui accident de
circula ie care a avut ca rezultat uciderea sau v t marea integrit ii corporale ori
a s n t ii uneia sau mai multor persoane, pân la recoltarea probelor biologice
ori pân la testarea cu un mijloc tehnic omologat i verificat metrologic sau pân
la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezen ei acestora în aerul expirat;
-- Neîndeplinirea obliga iilor de a anun a poli ia,de c tre medicul de
familie, care de ine date despre un conduc tor auto (pacient) c este inapt
pentru a conduce iar acesta, datorit afec iunilor medicale produce un accident
de circula ie care a avut ca rezultat uciderea sau v t marea integrit ii corporale
ori a s n t ii uneia sau mai multor persoane;
- Fapta, s vâr it cu inten ie de a sustrage, distruge, degrada ori de a
aduce în stare de neîntrebuin are indicatoarele, semafoarele, amenaj rile rutiere
sau crearea de obstacole pe partea carosabil ;
- Organizarea sau participarea, în calitate de conduc tor de vehicul sau
de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice;
- blocarea cu inten ie a drumului public, dac se pune în pericol siguran a
circula iei ori se aduce atingere dreptului la libera circula ie a celorlal i participan i
la trafic
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- L sarea f r supraveghere pe partea carosabil a drumurilor publice a
unui vehicul care transport produse sau substan e periculoase;
- Efectuarea unor lucr ri de construire, modificare, modernizare sau
reabilitare a drumului public, amplasarea unor construc ii, panouri sau reclame
publicitare în zona drumului, f r autoriza ie de construc ie eliberat în condi iile
legii;
- nerespectarea condi iilor stabilite în autoriza ia de construc ie, eliberat
în condi iile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul
construc iilor amplasate în zona acestuia
- neluarea, de c tre persoana autorizat de administratorul c ii ferate
m surilor corespunz toare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat
- neluarea, de c tre persoana autorizat de administratorul unui drum
public sau de c tre executantul unei lucr ri pe partea carosabil , a m surilor
corespunz toare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucr rilor pe drumurile
publice, dac prin aceasta s-a produs un accident de circula ie din care au
rezultat victime omene ti sau pagube materiale.
C. R spunderea contraven ional
- Înc lcarea dispozi iilor prev zute în legisla ia rutier
constituie
contraven ie i se sanc ioneaz cu avertisment ori cu amend ca sanc iune
principal
i, dup caz, cu una din urm toarele sanc iunile contraven ionale
complementare:
a) aplicarea punctelor de penalizare (2, 3, 4 sau 6);
b) suspendarea exercit rii dreptului de a conduce pe timp limitat;
c) confiscarea bunurilor destinate s vâr irii contraven iilor prev zute în
prezenta ordonan de urgen ori folosite în acest scop.
Sunt supuse confisc rii;
- mijloacele speciale de avertizare luminoase i sonore de inute, montate
i folosite pe alte autovehicule decât cele cu regim de circula ie prioritar ;
- dispozitivele care perturb func ionarea mijloacelor tehnice de
supraveghere a traficului;
- pl cu ele cu num rul de înmatriculare sau înregistrare care nu
corespund standardelor în vigoare i care sunt montate pe vehicule;
- vehiculele cu trac iune animal , când circul pe drumurile publice pe
care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autorit ile
publice locale
d) imobilizarea vehiculului;
e) radierea din oficiu a înmatricul rii sau înregistr rii vehiculului în
cazurile prev zute de lege;
f) ridicarea vehiculelor sta ionate neregulamentar.
Sanc iunile contraven ionale complementare se aplic prin acela i procesverbal prin care se aplic i sanc iunea principal a amenzii sau avertismentului.
D. Amenzile contraven ionale
Amenzile contraven ionale se stabilesc în cuantumul determinat de
valoarea num rului punctelor-amend aplicate.
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Un punct amend reprezint valoric 10% din salariul minim brut pe
economie, stabilit prin hot râre a Guvernului.
Contraven iilor prev zute în prezenta ordonan de urgen li se stabilesc
clase de sanc iuni c rora le corespunde un num r de puncte-amend , în func ie
de gravitatea faptelor i de pericolul social pe care acestea îl prezint .
Clasele de sanc iuni sunt urm toarele:
a) clasa I de sanc iuni - 2 sau 3 puncte-amend ;
b) clasa a II-a de sanc iuni - 4 sau 5 puncte-amend ;
c) clasa a III-a de sanc iuni - de la 6 la 8 puncte-amend ;
d) clasa a IV-a de sanc iuni - de la 9 la 20 puncte-amend ;
e) clasa a V-a de sanc iuni - de la 21 la 100 puncte-amend .
Contraven iile prev zute la clasa a V - a de sanc iuni se aplic
persoanelor juridice.
Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac direct de c tre
poli istul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României de c tre
poli i tii de frontier .
Constatarea contraven iilor se poate face i cu ajutorul unor mijloace
tehnice certificate, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a
contraven iei.
Intrarea în România a cet enilor str ini sau a cet enilor români cu
domiciliul în str in tate este condi ionat de prezentarea dovezii achit rii
amenzilor datorate bugetului de stat sau local pentru contraven ii s vâr ite pe
teritoriul României, la regimul circula iei.
În cazurile constat rii faptei cu un mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic
omologat i verificat metrologic, procesul-verbal se poate încheia i în lipsa
contravenientului, dup
stabilirea identit ii conduc torului de vehicul,
men ionându-se aceasta în procesul-verbal, f r a fi necesar confirmarea
faptelor de c tre martori.
Contravenientul, cu excep ia persoanei juridice, poate achita, în termen de
cel mult 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a
contraven iei, jum tate din minimul amenzii prev zute de lege.
Pentru amenzile contraven ionale în cuantum de pân la 20 puncteamend , contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jum tate din
minimul amenzii prev zute de lege.
Amenzile privind circula ia pe drumurile publice se fac venit integral la
bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achit la Casa de
Economii i Consemna iuni – CEC – S.A. sau la casieriile autorit ilor
administra iei publice locale ori a altor institu ii publice abilitate s administreze
veniturile bugetelor locale; indiferent de localitatea pe a c rei raz acestea
func ioneaz , de cet enia, domiciliul sau de re edin a contravenientului ori de
locul s vâr irii contraven iei, precum i la ghi eul unic din punctele de trecere a
frontierei de stat a României. O copie de pe chitan se pred de c tre
contravenient agentului constatator sau se trimite prin po t organului din care
acesta face parte, în termenul prev zut de lege.
E. Puncte de penalizare
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S vâr irea de c tre conduc torul de autovehicul sau tramvai a uneia sau
mai multor contraven ii atrage, pe lâng sanc iunea amenzii, i aplicarea unui
num r de puncte de penalizare, dup cum urmeaz :
a) 2 puncte de penalizare pentru s vâr irea urm toarelor fapte:
1. folosirea incorect a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul
care circul din sens opus;
2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excep ia celor
prev zute cu dispozitive de tip “mâini libere”;
3. nerespectarea obliga iei de a purta în timpul circula iei pe drumurile
publice centura de siguran ori c tile de protec ie, omologate, dup caz;
4. dep irea cu 10 – 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de
drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus,
constatat , potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate i verificate metrologic;
5. circula ia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi,
schimbarea benzii de circula iei sau a direc iei de mers;
7. nerespectarea obliga iei de a folosi luminile de întâlnire i pe timpul
zilei, pe autostr zi, drumuri expres i pe drumuri na ionale europene (E).
8. sta ionarea neregulamentar .
9. refuzul înmân rii actului de identitate, permisului de conducere,
certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, al celorlalte documente
prev zute de lege, la cererea poli istului rutier, precum i refuzul de a permite
verificarea vehiculului, atunci când exist indicii temeinice cu privire la s vâr irea
unor contraven ii pentru care se dispune confiscarea unor bunuri ori infrac iuni.
b) 3 puncte de penalizare pentru s vâr irea urm toarelor fapte:
1. oprirea nejustificat sau circula ia pe banda de urgen a autostr zilor
sau oprirea pe partea carosabil a drumurilor expres sau a drumurilor na ionale
europene (E);
2. dep irea cu 21 – 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de
drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus,
constatat , potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate i verificate metrologic;
3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi,
schimbarea benzii de circula ie sau a direc iei de mers, dac prin aceasta s-a
produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube
materiale;
4. nep strarea unei distan e corespunz toare fa de vehiculul care îl
precede, dac prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea
unui vehicul sau alte pagube materiale;
5. nerespectarea semnifica iei indicatorului “ocolire” instalat pe refugiul
sta iilor de tramvai;
c) 4 puncte de penalizare pentru s vâr irea urm toarelor fapte:
1. nerespectarea obliga iilor care îi revin în cazul vehiculelor r mase în
pan sau avariate;
2. nerespectarea semnifica iei indicatorului “STOP”;
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3. dep irea cu 31 – 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de
drum respectiv pentru categoria din care face parte auto vehiculul condus,
constatat , potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate i verificate metrologic;
4. circula ia în timpul nop ii sau ziua, pe timp de cea , ninsoare
abundent sau ploaie toren ial , cu un autovehicul f r lumini sau f r
semnalizare corespunz toare.
5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când
dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este
eliberat f r drept de circula ie sau durata acesteia a expirat.
6. Conducerea unui autovehicul pe spa iul destinat circula iei tramvaiului
atunci când drumul public este prev zut cu mai mult de o band pe sens în afara
c ii de rulare a tramvaiului;
d) 6 puncte de penalizare pentru s vâr irea urm toarelor fapte:
1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnic a
acestuia;
2. nerespectarea semnifica iei semnalelor regulamentare ale agen ilor de
cale ferat care dirijeaz circula ia la trecerile la nivel cu calea ferat ;
3. dep irea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de
drum respectiv pentru categoria din care face parte auto vehiculul condus,
constatat , potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate i verificate metrologic;
4. circula ia sau sta ionarea pe spa iul interzis care separ sensurile de
circula ie pe autostrad ;
5. sta ionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrad în alte locuri
decât cele special amenajate i semnalizate;
6. executarea pe autostrad a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi,
circula ia sau traversarea de pe un sens de circula ie pe cel lalt prin zonele
interzise, respectiv zona median sau racordurile dintre cele dou p r i
carosabile.
7. nerespectarea semnifica iei indicatoarelor “Trecere la nivel cu o cale
ferat simpl , f r bariere”, “Trecerea la nivel cu o cale ferat dubl , f r bariere”
sau “Oprire” instalate la trecerea la nivel cu o cale ferat ;
8. schimbarea direc iei de mers prin viraj spre stânga, dac prin aceasta
se încalc marcajul longitudinal continuu care separ sensurile de circula ie;
9. p trunderea într-o intersec ie dirijat prin semafoare, dac prin aceasta
se produce blocarea circula iei în interiorul intersec iei.
F. Suspendarea exercit rii dreptului de a conduce
Suspendarea exercit rii dreptului de a conduce se dispune:
a) pentru o perioad de 30 de zile dac titularul permisului de conducere a
s vâr it contraven ii care cumuleaz 15 puncte de penalizare;
b) pentru o perioad de 60 de zile dac titularul permisului de conducere
cumuleaz , din nou, cel pu in 15 puncte de penalizare în urm toarele 12 luni de
la data expir rii ultimei suspend ri a exercit rii dreptului de a conduce;
În cazul în care conduc torul de autovehicul sau tramvai s vâr e te, întrun interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o fapt
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care atrage suspendarea, perioada de suspendare se majoreaz cu înc 30 de
zile.
Hot rârea de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce se
comunic titularului de c tre serviciul poli iei rutiere, care îl are în eviden
contravenientul, în termen de 10 zile de la data constat rii ultimei contraven ii.
Punctele de penalizare se anuleaz la împlinirea termenului de 6 luni de la
data constat rii contraven iei.
Suspendarea exercit rii dreptului de a conduce anuleaz toate punctele
de penalizare acumulate pân în acel moment.
Contravenientul este obligat s se prezinte la unitatea de poli ie pe
raza c reia domiciliaz sau, dup caz, are re edin a, în termen de 5 zile de
la primirea în tiin rii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
Neprezentarea
contravenientului
în
termenul
prev zut
la
alin.precedent, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei
de suspendare a exercit rii dreptului de a conduce, prev zut la lit.a) i b).
La cererea motivat a titularului permisului de conducere, perioadele de
suspendare se reduc de c tre eful poli iei rutiere al jude ului sau al municipiului
Bucure ti pe raza c reia a fost s vâr it fapta ori de c tre eful poli iei rutiere din
Inspectoratul General al Poli iei Române, dar nu mai pu in de 30 de zile, în
condi iile prev zute în regulament.
În cazurile în care a fost înc lcat o regul de circula ie care atrage,
ca sanc iune contraven ional complementar , suspendarea exercit rii
dreptului de a conduce, conduc torul de autovehicul sau tramvai trebuie
s
se prezinte, obligatoriu, conform convoc rii, pentru verificarea
cunoa terii regulilor de circula ie.
În cazul nepromov rii testului de cunoa tere a regulilor de
circula ie, perioada de suspendare se prelunge te pân la promovarea
testului.
Preciz m c sanc iunea contraven ional complementar de suspendare
a exercit rii dreptului de a conduce se aplic i instructorului auto atestat aflat în
procesul de instruire practic a persoanelor pentru ob inerea permisului de
conducere ori examinatorului aflat în timpul desf ur rii probei practice a
examenului pentru ob inerea permisului de conducere.

G. Abaterile la regimul circula iei care atrag suspendarea exercit rii
dreptului de a conduce
1. Constituie contraven ii i se sanc ioneaz cu amenda prev zut în
clasa a II-a de sanc iuni
i cu aplicarea sanc iunii contraven ionale
complementare a suspend rii exercit rii dreptului de a conduce pentru o
perioad de 30 de zile, s vâr irea de c tre conduc torul de autovehicul sau
tramvai a urm toarelor fapte:
a) dep irea coloanelor de vehicule oprite la culoarea ro ie a semaforului
sau la trecerile la nivel cu calea ferat ;
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b) neacordarea priorit ii de trecere pietonilor angaja i în traversarea
regulamentar prin locurile special amenajate i semnalizate, afla i pe sensul de
deplasare al autovehiculului sau tramvaiului;
c) neacordarea priorit ii de trecere vehiculelor care au acest drept;
d) nerespectarea semnifica iei culorii ro ii a semaforului;
e) nerespectarea regulilor privind dep irea;
f) nerespectarea semnalelor, indica iilor i dispozi iilor poli istului rutier
aflat în exercitarea atribu iilor de serviciu;
g) nerespectarea prevederilor art.71 alin.(2) din prezenta lege.
2. Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amenda prev zut în
clasa a III-a de sanc iuni
i cu aplicarea sanc iunii contraven ionale
complementare a suspend rii exercit rii dreptului de a conduce pentru o
perioad de 60 de zile s vâr irea de c tre conduc torul de autovehicul sau
tramvai a urm toarelor fapte:
a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, dep irea sau
trecerea la culoarea ro ie a semaforului, dac prin aceastea s-a produs un
accident de circula ie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube
materiale;
b) nerespectarea interdic iei temporare de circula ie instituite pe un anumit
segment de drum public;
c) nerespectarea regulilor de circula ie la trecerea unei coloane oficiale
sau intercalarea într-o astfel de coloan ;
d) circula ia pe sens opus, cu excep ia cazurilor în care se efectueaz
regulamentar manevra de dep ire
3. Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amenda prev zut în
clasa a IV-a de sanc iuni i cu aplicarea sanc iunii complementare a suspend rii
exercit rii dreptului de a conduce pentru o perioad de 90 de zile s vâr irea de
c tre conduc torul de autovehicul sau tramvai a urm toarelor fapte:
a) conducerea sub influen a b uturilor alcoolice, dac fapta nu constituie,
potrivit legii, infrac iune;
b) conducerea vehiculului cu defec iuni grave la sistemul de frânare sau la
mecanismul de direc ie, constatate de poli ia rutier împreun cu speciali tii
Registrului Auto Român;
c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferat când barierele sau
semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu
lumini ro ii i/sau sonore sunt în func iune;
d) dep irea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul
de drum respectiv i pentru categoria din care face parte autovehiculul condus,
constatat potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate.
H. C i de atac împotriva procesului-verbal de constatare a
contraven iei
Împotriva procesului-verbal de constatare a contraven iilor se poate
depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul poli iei
rutiere în a c rei raz de competen a fost constatat fapta.
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Plângerea suspend
executarea amenzilor
i a sanc iunilor
contraven ionale complementare, de la data înregistr rii acesteia, pân la data
r mânerii definitive a hot rârii judec tore ti.
Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberat f r
drept de circula ie, la data depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de
constatare a contraven iei, eful poli iei rutiere pe raza c reia a fost s vâr it
fapta men ioneaz pe dovad c titularul permisului are drept de circula ie pentru
o perioad de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circula ie se face de c tre eful poli iei rutiere a
jude ului sau a municipiului Bucure ti ori înlocuitorul acestuia sau de c tre eful
poli iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli iei Române ori adjunctul
acestuia pe a c rei raz de competen a fost s vâr it contraven ia, din 30 în
30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instan a de judecat care confirm
c dosarul este în curs de solu ionare, pân la r mânerea definitiv a hot rârii
judec tore ti.
Plângerea, împreun cu dosarul cauzei, se trimite în termen instan ei de
judecat pe raza c reia a fost s vâr it fapta.
În cazul în care fapta unui conduc tor de autovehicul sau tramvai a avut
ca urmare producerea unui accident de circula ie, instan a de judecat învestit
cu solu ionarea cauzei citeaz unitatea de poli ie din care face parte agentul
constatator, p r ile implicate în eveniment i societatea de asigurare.
În cazul în care instan a investit cu solu ionarea cauzei a respins
plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a
contraven iei, sanc iunea contraven ional , inclusiv cea complementar , î i
produc efectele dup data r mânerii definitive a hot rârii judec tore ti i
expirarea valabilit ii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.
Executarea sanc iunii contraven ionale complementare se prescrie în
acela i termen în care se prescrie sanc iunea contraven ional principal . (În
actuala reglementare, executarea sanc iunii complementare se prescrie într-un
an de zile de la data constat rii faptei ceea ce nu este corect, întrucât sanc iunea
principal – amenda contraven ional – se prescrie în 5 ani.
I. Cazurile de re inere a certificatului de înmatriculare
Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se re ine de c tre poli ia
rutier în urm toarele cazuri:
a) vehiculul nu are efectuat inspec ia tehnic periodic sau aceasta a
expirat;
b) nu sunt respectate normele referitoare la transportul produselor
periculoase;
c) avariile existente la autovehicul, remorc sau tramvai nu au fost
reparate în termenul prev zut în regulament;
d) vehiculul circul noaptea f r faruri sau l mpi de semnalizare,
dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoase, mijloacele fluorescentreflectorizante, prev zute în normele tehnice în vigoare;
e) vehiculul circul cu defec iuni la sistemele de iluminare-semnalizare
sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
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f) sistemul de frânare de serviciu este defect;
g) sistemul de frânare de ajutor sau de sta ionare este defect;
h) mecanismul de direc ie prezint uzuri peste limitele admise;
i) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prev zute în
cartea de identitate a vehiculului, prezint t ieturi sau rupturi ale cordului ori sunt
uzate peste limita legal admis ;
j) zgomotul în mers sau sta ionare dep e te limita legal admis pentru
tipul respectiv de vehicul;
k) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
l) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezint uzuri
pronun ate ori nu sunt compatibile, fiind de natur s provoace desprinderea
remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
m) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunet sau
geamurile laterale afi e sau reclame publicitare, folii neomologate i/sau
nemarcate corespunz tor ori accesorii, care restrâng sau estompeaz
vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât i din exterior;
n) autovehicul are aplicat pe partea frontal i/sau posterioar a acestuia
afi e, înscrisuri sau reclame care diminueaz eficacitatea dispozitivelor de
iluminare i semnalizare luminoas ori citirea num rului de înmatriculare;
o) autovehiculul prezint scurgeri de carburant sau lubrifiant;
p) pl cu ele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt
conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele
omologate;
r) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concord
cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
s) vehiculul nu a fost radiat din circula ie în cazurile prev zute în prezenta
ordonan ;
t) vehiculul nu este asigurat de r spundere civil în caz de pagube
produse ter ilor prin accidente de circula ie, conform legii;
u) de in torul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau
de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;
v) vehiculul nu are montat una din pl cu ele cu num rul de înmatriculare
sau de înregistrare;
x) vehiculul are lips elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare
avansat de degradare.
y) lipsa dot rilor obligatorii pe autovehicule destinate înv rii conducerii
autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea ob inerii permisului
de conducere, prev zute de reglement rile în vigoare;
În situa iile prev zute la lit.b), d), f), h, l), r), s), p) i t) la re inerea
certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poli istul rutier elibereaz
conduc torului de vehicul dovad înlocuitoare f r drept de circula ie, iar în
cazurile prev zute la alin.(1) lit. a), c), e), g), i), j), k), m), n), o), u) v), x) i y)
dovad înlocuitoare cu drept de circula ie pentru 15 zile.
În situa iile prev zute lit.b), r), s), p) i t), o dat cu re inerea certificatului
de înmatriculare, poli istul rutier retrage i numerele de înmatriculare sau de
înregistrare.
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J. Cazurile de imobilizare a vehiculelor
Imobilizarea unui vehicul se dispune de c tre poli istul rutier în cazul
s vâr irii de c tre conduc torul acestuia a uneia din urm toarele fapte:
d) conducerea unui vehicul despre care exist date sau indicii c face
obiectul unei fapte de natur penal ,;
a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu num r
de înmatriculare sau de înregistrare fals, ori f r a avea montate pl cu ele cu
num rul de înmatriculare sau înregistrare;
b) conducerea unui vehicul a c rui stare tehnic pune în pericol grav
siguran a circula iei, deterioreaz drumul public sau afecteaz mediul;
c) conducerea unui vehicul cu înc lcarea regulilor referitoare la transportul
m rfurilor periculoase ori cu gabarite i/sau mase dep ite;
d) conducerea unui vehicul despre care exist date sau indicii c face
obiectul unei fapte de natur contraven ional sau penal , dup caz;
e) refuz s se legitimeze;
f) se afl sub influen a b uturilor alcoolice, a produselor sau a substan elor
stupefiante sau a medicamentelor cu efect similare acestora, iar conducerea
vehiculului nu poate fi asigurat de o alt persoan ;
g) nu respect timpii de conducere i de odihn prev zu i de lege.
Imobilizarea unui vehicul se dispune i în cazul în care conduc torul
acestuia ori unul din pasageri s vâr e te o fapt de natur penal sau este
urm rit pentru s vâr irea unei infrac iuni.
Pentru oprirea for at sau imobilizarea în cazurile prev zute de lege poli ia
rutier poate utiliza dispozitive speciale omologate.
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