
GUVERNUL  ROMÂNIEI 

 

Ordonanța de urgență 

pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului  

nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și instituirea unor măsuri ce vizează circulația vehiculelor pe 

drumurile publice, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivel național și internațional, 

determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea "Pandemiei" de 

către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 11.03.2020, ceea ce confirmă gravitatea și 

amploarea acestei situații, 

în considerarea dispozițiilor art. 50 și art. 51 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind 

instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 212 din 16 martie 2020, referitoare la evitarea, pe cât posibil, a contactului direct între 

persoane, respectiv stabilirea unor măsuri privind asigurarea prevenției și reducerea riscului de 

îmbolnăvire,  

ținând cont de faptul că, în anumite situații prevăzute de lege, pentru exercitarea dreptului de 

a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe drumurile publice, este 

necesară fie susținerea unui test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, fapt ce 

presupune o adunare a mai multor persoane în spații închise ori contactul direct cu personalul 

poliției rutiere, fără a se putea asigura în toate cazurile măsurile necesare de protecție și prevenire, 

fie prezentarea persoanei la poliția rutieră pentru restituirea documentelor reținute, 

în contextul emiterii Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020 privind măsuri de răspândire a COVID-19, prin 

care se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu anumite excepții 

limitativ prevăzute, 

având în vedere că deplasările pentru întreprinderea demersurilor legale impuse titularului 

documentelor reținute nu se regăsesc printre situațiile de excepție, acesta aflându-se în 

imposibilitatea obiectivă de a se prezenta la sediul poliției rutiere,  

luând în considerare că, potrivit art. 66 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative potrivit cărora, în cazuri speciale, aplicarea 

unui act normativ poate fi suspendată printr-un alt act normativ de același nivel sau de nivel 

superior, 

fiind necesară o intervenție legislativă inclusiv cu privire la circulația vehiculelor pe 

drumurile publice,  

pentru luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional pentru limitarea infectării cu 

coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal 

asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor, 

întrucât toate aceste elemente constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai 

poate fi amânată,  

 

      în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

 

          Art. 1. Pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, se suspendă 

aplicarea art. 103 alin. (6) și (7), art. 104, art. 106 și art. 106
1
  din cuprinsul Ordonanței de urgență 



a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și normele corespunzătoare aplicării acestora cuprinse în 

Regulamentul de aplicare al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația 

pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

           Art. 2. (1) Prin derogare de la art. 103 alin. (8) teza finală din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, predarea 

permisului de conducere se face de către titularul acestuia exclusiv prin servicii de curierat, cu 

aviz de primire, către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, 

locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea 

ordinului. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de urgență 

instituită prin Decretul nr. 195/2020, dovada înregistrării plângerii contravenționale se realizează 

printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-un extras din portalul instanțelor 

de judecată www.portal.just.ro  și se transmite la unitatea din care face parte agentul constatator 

prin orice mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestora, precum fax, 

e-mail, curier rapid. Permisul de conducere reținut se restituie titularului la adresa de 

corespondență precizată cu ocazia transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenționale. 

(3) Prin derogare de la art. 118 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului                     

nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de urgență 

instituită prin Decretul nr. 195/2020, predarea permisului de conducere de către contravenient se 

face exclusiv prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4) al 

aceluiași articol la serviciul/biroul poliției rutiere, care îl va înainta unității de poliție care îl are în 

evidență. 

 

     Art. 3. Pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, cererile de restituire a 

documentelor reținute / plăcuțelor de înregistrare ori înmatriculare reținute de către poliția rutieră, 

la încetarea cauzelor pentru care au fost reținute, se vor transmite prin orice mijloace care asigură 

transmiterea textului și confirmarea primirii acestora, precum fax, e-mail, curier rapid, iar 

restituirea acestora se realizează la adresa de corespondență precizată de către titular în cuprinsul 

cererii. 

 

  Art. 4 – (1) În situațiile în care, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 

195/2020, se impune deplasarea organizată a vehiculelor cu care se asigură transportul 

persoanelor la locurile de carantină/izolare la domiciliu, acestea sunt însoţite pe drumurile publice 

de unul sau mai multe autovehicule ale Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române. 

       (2) Deplasarea la locurile de carantină/izolare la domiciliu se realizează în coloană, iar, în 

cazurile în care se impune, autovehiculele Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pot avea 

în funcțiune semnalele speciale de avertizare sonoră și luminoasă. 

       (3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulație pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, pe timpul deplasării la locurile de carantină/izolare la domiciliu coloana de vehicule 

are regim de circulație prioritară dacă sunt în funcțiune semnalele speciale de avertizare sonoră și 

luminoasă. 



      (4) Circulația în regim prioritar se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

       (5) Prevederile alin. (1) – (4) se aplică în mod corespunzător și în situația în care, pentru 

realizarea măsurilor dispuse pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, se 

impune organizarea altor transporturi de bunuri ori persoane pe drumurile publice. 
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