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Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Art. 1. (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte cate-
gorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor 
fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi 
organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. 

(2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea 
desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea 
vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona 
drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a 
proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului. 

(3) Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţie-
rea şi avizarea unor reglementări, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind 
respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Afacerilor Interne, prin 
Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

(4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către 
autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor 
internaţionale la care România este parte. 

(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la 
trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe 
drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului. 

 

Art. 2. Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe 
drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată 
încălcări ale acestora. 

 

Art. 3. Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru 
care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face cu respectarea reglementărilor instituite 
pentru acele zone. 

Art. 4. Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională se efectuează de către poliţia rutieră, precum şi de 
personalul desemnat de către aceste instituţii. 

Art. 5. (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, 
conform competenţelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat să instaleze 
indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, 
conform standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare corespunzătoare. 

(2) Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucră-
rilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol 

 
● O.U.G. nr. 152/2020 pt. modif. şi compl. unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi 

care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online (M. Of. nr. 802 din 1 
septembrie 2020); 

● L. nr. 271/2020 priv. aprob. O.U.G. nr. 152/2020 (M. Of. nr. 1133 din 25 noiembrie 2020); 
● O.U.G. nr. 226/2020 priv. unele măsuri fiscal-bugetare şi pt. modif. şi compl. unor acte normative şi 

prorog. unor termene (M. Of. nr. 1332 din 31 decembrie 2020). 
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aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi 
să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia. 

(3) Autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile mijloacelor de 
transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliţiei rutiere. 

(4)1) Se interzic amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea activităţilor de 
producţie, comerţ sau prestări de servicii pe trotuar sau pe acostament, în parcările 
amenajate sau pe partea carosabilă, în condiţiile în care acestea ar afecta siguranţa 
circulaţiei pietonilor şi vehiculelor. 

(5) În perimetrul staţiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate 
doar spaţii: 

a) de aşteptare pentru călători; 

b) pentru comercializarea legitimaţiilor de călătorie. 

(6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunză-
toare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a 
acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administra-
torul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, 
administrativ, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii. 

(7) Orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către 
administratorul drumului numai cu avizul poliţiei rutiere. 

(8) Prin excepţie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliţia rutieră poate 
dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restricţie a 
circulaţiei pe drumurile publice. 

(9) În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile 
publice, poliţia rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, 
după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere. 

Art. 6. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au 
următorul înţeles: 

1. acordare a priorităţii – obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua 
deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe 
ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau 
viteza de deplasare ori să oprească; 

2. acostament – fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea 
platformei drumului; 

3. amenajări rutiere – totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace 
tehnice, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul 
asigurării securităţii rutiere; 

4. ansamblu de vehicule – vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule, care 
circulă pe drum ca o unitate; 

5. autostradă – drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, 
rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte pr-
oprietăţii riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană 
sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu 
caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de 
urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai 
prin locuri special amenajate; 

 
1) Alin. (4) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 O.U.G. nr. 69/2007. 
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6.1) autovehicul – orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit 
pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a 
vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se 
deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere 
nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule; 

61.2) anvelope de iarnă – anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a 
Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor 
acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz. 

7. bandă de circulaţie – subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată 
prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru 
circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează 
pe două roţi; 

8. bandă de urgenţă – subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremi-
tatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţio-
nării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim 
prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă; 

9. bandă reversibilă – banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa 
drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de 
intensitatea traficului; 

10.3) bicicletă – vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat prin forţa musculară, cu 
ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu 
pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă 
mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul 
încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului 
creşte, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum 
şi bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi 
supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri; 

101.4) trotineta electrică – vehiculul cu două sau trei roţi şi ghidon, utilizat pentru 
transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc şezând sau care este 
echipat cu un loc şezând pentru conducător, al cărui punct de şedere de referinţă se 
află la o înălţime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roţi, respectiv la 
o înălţime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roţi, a cărui viteză 
maximă prin construcţie este mai mare de 6 km/h, dar nu depăşeşte 25 km/h şi care 
este echipat cu motor electric; punctul de şedere de referinţă are înţelesul prevăzut  
în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din  
15 ianuarie 2013; 

11. coloană oficială – unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public şi 
sunt însoţite de unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţiune 
semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie; 

 
1) Pct. 6 şi 30 ale art. 6 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 O.G. nr. 21/2014. 
2) Pct. 61 al art. 6 a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 5/2011. 
3) Pct. 10 al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 O.U.G. nr. 13/2020. 
4) Pct. 101 al art. 6 a fost introdus prin art. I pct. 2 O.U.G. nr. 13/2020. 




