
 
L E G E  

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 
Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează: 

 
1. La art.35, după alin.(2) se introduce un nou alineat (2¹), cu următorul conţinut: 

„(2¹) Persoanele cu domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală în România care 

conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat într-un alt stat sunt obligate ca, la cererea poliţistului 

rutier, să înmâneze alături de documentele prevăzute la alin.(2) un document doveditor al titlului cu care 

vehiculul este deţinut. Documentul trebuie să fie însoţit de traducerea în limba română, în original, efectuată de 

un traducător autorizat a cărui semnătură a fost legalizată.” 

 

2. Alin.(4) al art.82 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state deţinute cu orice titlu de persoane care au 

sediul, domiciliul, reşedinţa ori rezidenţa normală în România, nu pot fi conduse pe drumurile publice decât 

pentru o perioadă de maximum 90 de zile de la data dobândirii titlului şi nu mai mult de 90 de zile într-un an 

calendaristic.” 

 

3. La art.82, după alin.(4) se introduc două noi alineate, alin. (4¹) şi (42), cu următorul 

conţinut: 

„(4¹) Odată cu oprirea în trafic a vehiculelor prevăzute la alin.(4) poliţistul rutier verifică existenţa 

documentelor prevăzute la art.35 alin.(2) şi (2¹). Datele referitoare la autovehicul şi documentul prevăzut la 

art.35 alin. (2¹) se înscriu în evidenţa autovehiculelor sau remorcilor înmatriculate în alte state, care se ţine de 

către poliţia rutieră.   

(4²) Prin excepţie, dispoziţiile alin.(4) nu se aplică autovehiculelor şi remorcilor: 

a) înmatriculate pe numele persoanelor care le conduc în România; 

b) cu care se efectuează, în condiţiile legii, transport rutier public de mărfuri sau persoane ori, după caz, 

transport în regim de închiriere sau serviciu de închiriere; 

c) conduse de persoane fizice aflate în raporturi juridice de muncă cu persoanele pe numele cărora sunt 

înmatriculate acestea; 

d) utilizate în baza unui contract de leasing.” 

 

4. La art.101 alin.(1), punctul 18 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute 

la art.35 alin.(2) şi alin.(2¹).” 

 

5. La art.102 alin.(1), după punctul 38 se introduce un nou punct, pct. 39, cu următorul 

cuprins: 

„39. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci înmatriculate în alte state deţinute cu 

orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul, reşedinţa ori rezidenţa normală în România, peste 90 de zile de 

la data dobândirii titlului şi mai mult de 90 de zile într-un an calendaristic.” 

 

 

 



 6. La art.112 alin.(1), după litera x) se introduc două noi litere, lit. y) şi z), cu următorul 

cuprins: 

„y) conducerea unui autovehicul sau remorci înmatriculate în alt stat, de către o persoană care are  

domiciliul, reşedinţa ori rezidenţa normală în România cu nerespectarea obligaţiei de a avea asupra sa 

documentele prevăzute la art.35 alin.(2¹). 

z) autovehiculul sau remorca înmatriculată în alt stat, deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, 

domiciliul, reşedinţa ori rezidenţa normală în România, este condus sau, după caz, tractată peste 90 de zile de la 

data dobândirii titlului şi mai mult de 90 de zile într-un an calendaristic.” 

 

7. La art.112 alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 “(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) s), y) şi z) la reţinerea certificatului 

de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare 

fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) şi x) o 

dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile. 

(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), o), p), r), s), y şi z), odată cu reţinerea certificatului de 

înmatriculare, poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare.” 

 

8. La art.112, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, (5), cu următorul conţinut: 

     „(5) Certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare, reţinute pentru 

nerespectarea dispoziţiilor art.35 alin.(2¹), se păstrează la sediul serviciului rutier din care face parte agentul 

constatator pentru o perioadă de 5 zile. În situaţia în care în acest termen conducătorul vehiculului prezintă 

documentele, iar acestea conferă dreptul de conducere potrivit dispoziţiilor art.82 alin.(4), certificatul de 

înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare se restituie. În caz contrar acestea, se remit autorităţii 

emitente.”  

 

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

 

 

 


