Ordin nr. 87 din 03/02/2003
pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator
de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate
conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori
medicamente cu efecte similare acestora)
Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) şi ale art. 79 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, precum şi tabelele-anexă nr. I-IV la Legea nr. 143/2000 privind combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală şi
programe nr. DB 908 din 3 februarie 2003,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă lista afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de
conducător de autovehicule sau tramvaie, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Se aprobă lista substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate
conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori
medicamente cu efecte similare acestora), prevăzută în anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. - Direcţia generală asistenţă medicală şi programe şi Direcţia generală
farmaceutică din Ministerul Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie şi unităţile
sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş
Bucureşti, 3 februarie 2003.
Nr. 87.
ANEXA Nr. 1
LISTA
afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de
conducător de autovehicule sau tramvaie
Grupa A (conducători amatori)

Medicină internă
Boli ale aparatului cardiovascular:
1. Cardiopatie ischemică gravă cu:
a) angor instabil;
b) infarct miocardic acut în ultimele 6 luni sau infarct miocardic recidivant
2. Insuficienţă cardiacă decompensată
3. Aritmii cardiace severe şi tulburări de conducere severe
4. Insuficienţă circulatorie vertebrobazilară cu tulburări grave de echilibru
şi/sau pierderi ale cunoştinţei
5. Hipertensiune arterială esenţială cu valori persistente ale TA max. peste 200
mm Hg sau cu modificări ale fundului de ochi - gradul III
6. Stenoză aortică severă
7. Sindroame de ischemie periferică cu claudicaţie intermitentă sau tulburări
trofice
8. Malformaţii vasculare grave: anevrism aortic, malformaţii cerebrale
Boli ale aparatului respirator:
9. Insuficienţă respiratorie cronică restrictivă/obstructivă cu reducerea peste
60% a capacităţii respiratorii
Boli ale aparatului renal:
10. Insuficienţă renală cronică stadiul IV-V, care nu beneficiază de dializă.
Pentru pacienţii aflaţi în program de dializă cronică, este necesar avizul suplimentar al
medicului nefrolog curant.
Boli ale aparatului digestiv:
11. Ciroză hepatică decompensată şi alte cauze de encefalopatie portală severă
Boli reumatice:
12. Artrite cronice evolutive cu impotenţă funcţională motorie severă
Boli hematologice:
13. Sindroame anemice severe (Hb < 7 g/dl)
14. Boli cronice şi degenerative în stadii avansate, care antrenează incapacitate
motorie sau alterări ale funcţiei cerebrale
15. Afecţiuni maligne depăşite terapeutic
Oftalmologie
1. Afecţiuni ale globului ocular sau ale anexelor, care afectează acuitatea
vizuală sau efortul vizual, până la vindecare
2. Boli însoţite de atrofia nervilor optici, cu scăderea acuităţii vizuale şi/sau a
câmpului vizual
3. Orice leziune cicatriceală a polului anterior sau orice retinopatie care
conduce la scăderea severă a acuităţii vizuale şi a câmpului vizual
4. Discromatopsii
5. Afachia a cărei corecţie nu determină o limită admisă a vederii
6. Astigmatism cu componentă hipermetropică peste 2,5 d.sf. în limitele de
acuitate vizuală admise, cu excepţia celor corectate
7. Anizometropie peste 3 d.sf.
8. Reducerea câmpului vizual sub 80° temporal şi sub 50° nazal
9. Scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la ambii ochi cu corecţie optică
10. Vicii de refracţie care nu se pot corecta
11. Diferenţa de corecţie aeriană între ochi peste 5 d.sf.
12. Nistagmus care este asociat cu scăderea acuităţii vizuale
13. Hemeralopie

14. Strabism paralitic, cu acuitate vizuală sub limita admisă, fără vedere
binoculară şi cu deviere mai mare de 20°
15. Ptoză palpebrală sau deformări cicatriceale palpebrale, dacă acoperă mai
mult de jumătate din cornee, necorectabile chirurgical
16. Pterigion întins cu caracter evolutiv
17. Conducătorii de autovehicule care au pierdut un glob ocular, organic sau
funcţional sub limitele baremului, nu au dreptul să conducă pe drumuri un autovehicul
timp de 6 luni, iar după acest interval, numai cu condiţia ca ochiul restant să aibă un
câmp vizual normal şi AV de cel puţin 0,6 cu corecţie optică, dacă este cazul.
ORL
1. Afecţiuni vestibulare centrale sau periferice necompensate sau necorectabile
prin tratament
2. Surditate totală bilaterală
3. Deficienţă auditivă peste 50%, necorectabilă prin protezare auditivă

Neurologie
1. Sindroame ataxice cronice sau recurente, necorectate prin tratament, prin
leziuni cerebeloase sau prin cordoane posterioare
2. Sindroame extrapiramidale evolutive sau sechelare severe
3. Afecţiuni neurologice însoţite de pareze, paralizii ale membrelor, evolutive
sau sechelare
4. Sindroame epileptice
5. Boli neurodegenerative cerebrale
Psihiatrie
1. Demenţe de orice etiologie
2. Tulburări mintale datorate unor disfuncţii sau leziuni cerebrale şi ale unei
afecţiuni somatice
3. Tulburări de personalitate
4. Schizofrenie şi tulburări delirante persistente
5. Tulburări psihotice acute şi tranzitorii pe durata evoluţiei
6. Tulburări afective majore cu manifestări psihotice
7. Tulburări disociative de intensitate psihotică
8. Retard mintal
9. Alcoolism cronic
Chirurgie - Ortopedie
1. Afecţiuni evolutive sau sechelare însoţite de impotenţă funcţională medieseveră a membrelor, de anchiloze sau redori articulare
2. Malformaţii segmentare congenitale, scurtări de segmente, lipsuri segmentare
care afectează în mod semnificativ funcţionalitatea aparatului locomotor, necorectate
prin protezare funcţională
3. Fracturi şi/sau luxaţii, până la vindecare cu recuperarea integrităţii
funcţionale a membrelor

Grupa B (conducători cu atestat profesional)
Medicină internă
Boli ale aparatului cardiovascular:
1. Cardiopatie ischemică gravă cu:
a) angor instabil;
b) infarct miocardic acut în primele 6 luni sau infarct miocardic recidivant
2. Cardiopatie ischemică dureroasă cu crize de angor pectoris frecvente, având
modificări obiective EKG
3. Insuficienţă cardiacă decompensată
4. Aritmii cardiace severe şi tulburări de conducere severe
5. Insuficienţă circulatorie vertebrobazilară cu tulburări grave de echilibru
şi/sau pierderi ale cunoştinţei
6. Hipertensiune arterială esenţială cu valori persistente ale TA max. peste 200
mm Hg sau cu modificări ale fundului de ochi - gradul III
7. Stenoză aortică severă
8. Sindroame de ischemie periferică cu claudicaţie intermitentă sau tulburări
trofice
9. Malformaţii vasculare grave: anevrism aortic, malformaţii cerebrale
Boli ale aparatului respirator:
10. Insuficienţa respiratorie cronică restrictivă sau obstructivă, cu reducerea
peste 60% a capacităţii respiratorii
11. Astm bronşic sever
12. Bronhopneumopatie cronică obstructivă cu insuficienţă respiratorie
Boli ale aparatului renal:
13. Insuficienţă renală cronică stadiul IV-V
Boli ale aparatului digestiv:
14. Ciroză hepatică decompensată şi alte cauze de encefalopatie portală severă
Boli reumatice:
15. Artrite cronice evolutive cu impotenţă funcţională motorie severă
16. Spondilită anchilopoietică
17. Hernie de disc netratată
Boli hematologice:
18. Sindroame anemice severe (Hb < 7g/dl)
Boli metabolice:
19. Diabet zaharat insulino-dependent
Altele:
20. Boli cronice şi degenerative în stadii avansate, care antrenează incapacitate
motorie sau alterări ale funcţiei cerebrale
21. Afecţiuni maligne depăşite terapeutic
Oftalmologie
1. Afecţiuni ale globului ocular sau ale anexelor, care afectează acuitatea
vizuală sau efortul vizual, până la vindecare
2. Boli însoţite de atrofia nervilor optici, cu scăderea acuităţii vizuale şi/sau a
câmpului vizual

3. Orice leziune cicatriceală a polului anterior sau orice retinopatie care
conduce la scăderea severă a acuităţii vizuale şi a câmpului vizual
4. Discromatopsii
5. Afachia a cărei corecţie nu determină o limită admisă a vederii
6. Hipermetropia peste 3 d.sf. în limitele de acuitate vizuale admise, cu excepţia
celor corectate
7. Astigmatism cu componentă hipermetropică peste 2,5 d.sf. în limitele de
acuitate vizuală admise, cu excepţia celor corectate
8. Anizometropie peste 3 d.sf.
9. Reducerea câmpului vizual sub 80° temporal şi sub 50° nazal
10. Scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la ambii ochi cu corecţie optică
11. Miopie cu -5 d.sf. sau cu leziuni evolutive de FO, cu excepţia celor
corectate
12. Diferenţa de corecţie aeriană între ochi peste 5 d.sf.
13. Glaucom
14. Lipsa unui glob ocular
15. Obstrucţia căilor lacrimale cu epifora
16. Nistagmus care este asociat cu scăderea acuităţii vizuale
17. Corpi străini intraoculari (leziuni bilaterale irecuperabile)
18. Hemeralopie
19. Discromatopsii
20. Strabism paralitic, cu acuitate vizuală sub limita admisă, fără vedere
binoculară şi cu deviere mai mare de 20°
21. Ptoză palpebrală sau deformări cicatriceale palpebrale, dacă acoperă mai
mult de jumătate din cornee, necorectabile chirurgical
22. Pterigion întins cu caracter evolutiv
ORL
1. Afecţiuni vestibulare centrale sau periferice necompensate sau necorectabile
prin tratament
2. Surditate totală bilaterală
3. Deficienţă auditivă peste 30%, necorectabilă prin protezare auditivă
Neurologie
1. Sindroame ataxice cronice sau recurente, necorectate prin tratament, prin
leziuni cerebeloase sau de cordoane posterioare
2. Sindroame extrapiramidale evolutive sau sechelare severe
3. Afecţiuni neurologice însoţite de pareze, paralizii ale membrelor, evolutive
sau sechelare
4. Sindroame epileptice
5. Boli neurodegenerative cerebrale
Psihiatrie
1. Demenţe de orice etiologie
2. Tulburări mintale datorate unor disfuncţii sau leziuni cerebrale şi ale unei
afecţiuni somatice
3. Tulburări de personalitate

4. Schizofrenie şi tulburări delirante persistente
5. Tulburări psihotice acute şi tranzitorii pe durata evoluţiei
6. Tulburări afective majore cu manifestări psihotice
7. Tulburări disociative de intensitate psihotică
8. Retard mintal
9. Alcoolism cronic
Obstetrică - Ginecologie
1. Menometroragii repetate care conduc la anemie posthemoragică severă
2. Tumori inoperabile din sfera genitală sau a sânului
Chirurgie - Ortopedie
1. Afecţiuni evolutive sau sechelare însoţite de impotenţă funcţională medieseveră a membrelor, de anchiloze sau redori articulare
2. Malformaţii segmentare congenitale, scurtări de segmente, lipsuri segmentare
care afectează în mod semnificativ funcţionalitatea aparatului locomotor, necorectate
prin protezare funcţională
3. Fracturi şi/sau luxaţii, până la vindecare cu recuperarea integrităţii
funcţionale a membrelor

ANEXA Nr. 2*)
LISTA
substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor
de autovehicule şi tramvaie
(produse sau substanţe stupefiante ori
medicamente cu efecte similare acestora)
___________
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
Lista produselor şi a substanţelor stupefiante
1. Acetorphinum
2. Acetyldihidrocodeinum
3. Acetylmethadolum
4. Aethylmethylthiambutenum
5. Aethylmorphinum
6. Aethonitazenum
7. Aethorphinum

8. Aethoxeridium
9. Allylprodinum
10. Alphacetylmethadonum
11. Alphameprodium
12. Alphametadolum
13. Alphaprodium
14. Anileridium
15. Benzethidinum
16. Benzylmorphinum
17. Bezitramidum
18. Betacetylmethadolum
19. Betameprodinum
20. Betamethadolum
21. Betaprodinum
22. Cannabis (cânepă indiană), Resina Cannabis extractum et tincturae cannabis
23. Cetobemidonum
24. Clonitazenum
25. Cocae folium
26. Cocainum
27. Codeinum
28. Codoximum
29. Desomorphinum
30. Dextromoramidum
31. Diaethylthiambutenum
32. Diampromidum
33. Dihydrocodeinum
34. Dihydromorphinum
35. Dimenoxadolum
36. Dimepheptanolum
37. Dimethylthiambutenum
38. Dioxaphetylum butyricum
39. Diphenoxylatum
40. Dipipanonum
41. Ecgoninum
42. Fentanylum
43. Furethidinum
44. Heroinum
45. Hydrocodonum
46. Hydromorphinolum
47. Hydromorphonum
48. Hydroxypethidinum
49. Isomethadonum
50. Levomethorpahnum
51. Levomoramidum
52. Levophenacylmorphanum
53. Levorphanolum
54. Metazocinum
55. Methadonum
56. Methadonum-intermediat
57. Methyldesorphinum

58. Methyldihydromorphinum
59. Metoponum
60. Moramidum-intermediat
61. Morpheridinum
62. Morphinum
63. Morphinum methobromidum
64. Morphinum-N-oxydatum
65. Myrophinum
66. Nicocodinum
67. Nicodicodinum
68. Nicomorphinum
69. Noracymethadolum
70. Norcodeinum
71. Norlevorphanolum
72. Normethadonum
73. Normorphinum
74. Norpipanonum
75. Opium
76. Oxycodonum
77. Oxymorphonum
78. Pethidinum
79. Pethidinum intermediat A
80. Pethidinum intermediat B
81. Pethidinum intermediat C
82. Phenadoxonum
83. Phenampromidum
84. Phenazocinum
85. Phenomorphanum
86. Phenoperidinum
87. Pholcodinum
88. Piminodinum
89. Piritramidum
90. Proheptazinum
91. Properidinum
92. Racemethorphanum
93. Racemoramidum
94. Racemorphanum
95. Thebaconum
96. Thebainum
97. Trimeperidinum
- Sărurile stupefiantelor înscrise în prezenta listă.
- Produse condiţionate (comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri, etc) în compoziţia
cărora intră stupefiantele înscrise pe listă, precum şi următoarele produse şi substanţe:
- Amphetaminum
- Capita Papaveris
- Dexamphetaminum
- Lysergidum
- Metamphetaminum
- Phenmetrazinum
- Pipradrolum

- Sărurile acestor substanţe stupefiante
- Produse condiţionate (comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc.) în compoziţia
cărora intră stupefiantele înscrise pe listă.
Medicamente cu efecte similare (DCI) şi combinaţiile lor
- Alprazolanum
- Amfepramonum
- Amobarbitalum
- Bromazepanum
- Chlordiazepoxidum
- Clonazepanum
- Clorazepas Dikalii
- Cyclobarbitalum
- Diazepamum
- Fentanylum
- Flunitrazepamum
- Hydromorphonum
- Glutethimidum
- Lorazepamum
- Medazepamum
- Meprobamatum
- Methadonum
- Midazolanum
- Morphynum
- Nitrazepamum
- Oxazepamum
- Pentazocinum
- Pethidinum
- Phenobarbitalum
- Tetrazepamum
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