LEGE Nr. 345/2018 din 27 decembrie 2018

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice
EMITENT:
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 4 din 3 ianuarie 2019
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
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 articolul 22 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul
cuprins:
"d) efectuarea unei examinări medicale de specialitate la trimiterea medicului, în condiţiile alin. (6)."
2. La articolul 22, alineatele (4) - (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Examinarea medicală a solicitanţilor prevăzuţi la alin. (3) lit. a) şi b), precum şi a conducătorilor de
autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se realizează în unităţi de asistenţă medicală
autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia luării în evidenţă a acestora.
(5) Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului
sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se publică şi pe pagina de internet a
Ministerului Sănătăţii.
(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori
tramvai, aflat în evidenţa sau îngrijirea sa, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului
sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistenţă medicală
autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în
care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a
conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de
comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea
acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistenţă
medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate."
3. La articolul 22, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (6^1) - (6^4), cu
următorul cuprins:
"(6^1) În cazul în care unitatea de asistenţă medicală autorizată, în urma realizării examenului de
specialitate necesar, stabileşte că persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a
conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la
data constatării, să comunice rezultatul examinării către poliţia rutieră în a cărei rază teritorială unitatea îşi
desfăşoară activitatea, către medicul trimiţător, precum şi persoanei declarate inaptă din punct de vedere
medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. În cazul în care persoana
care posedă permis de conducere este declarată aptă medical, unitatea de asistenţă medicală autorizată
comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinării către medicul trimiţător.
(6^2) În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere în condiţiile alin.
(6), medicul trimiţător nu este înştiinţat de către unitatea de asistenţă medicală autorizată asupra rezultatului
examinării, acesta este obligat să comunice poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială acesta îşi desfăşoară
activitatea numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei aflate în evidenţa sau îngrijirea sa,
precum şi informaţia că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală în conformitate cu
prevederile alin. (6).

(6^3) La data primirii comunicării prevăzute la alin. (6^1) teza I sau, după caz, la alin. (6^2), poliţia rutieră
retrage permisul de conducere al persoanei respective, făcând menţiune despre aceasta în evidenţa permiselor
de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau
forestiere ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, conducătorului prevăzut la alin. (6).
(6^4) Persoana care posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a conduce un
autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicării
acestui fapt de către poliţia rutieră în condiţiile alin. (6^3). În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
această dată, conducătorul este obligat să se prezinte la sediul poliţiei rutiere pentru a preda permisul de
conducere, în vederea retragerii acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură."
4. La articolul 22, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a conduce
autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi
redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură."
5. La articolul 97, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră în cazurile prevăzute la art. 22
alin. (6^3) şi (8)."
6. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 40, cu
următorul cuprins:
"40. neîndeplinirea de către medic a obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. (6) şi alin. (6^2)."
7. La articolul 105, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 30, cu următorul cuprins:
"30. neîndeplinirea de către unitatea medicală autorizată a obligaţiei de a comunica în termenul prevăzut la
art. 22 alin. (6^1) faptul că persoana este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau
forestier ori tramvai poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, precum şi medicului
trimiţător."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin.
(2) din Constituţia României, republicată.
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