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Ordonanta de urgenli nr. 19512A02
privind circu!a!ia pe drumurile publice

rePublicatdtlJ in
M. Of. nr. 670 din 3 august 2006

cu modificirile gi completdrile aduse prin:
> O.U.G. nr. 63/2006 pentru modificarea 9i completarea Ordonantei de urgen!5 a

Guvernului nr.'l95l2OO2 privind circulalia pe drumurile publice (M. Of. nr. 792 din

20 septembrie 2006), aprobatb prin Legea nr. 6/2007 (M. Of . nr. 30 din 17 ianuarie

2007);
> H.G. nr, 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei

de urgentb a Guvernului nr. 195/2OO2 privind circulalia pe drumurile publice
(M. Of. nr. 876 din 26 octombrie 2006);

D Decizia Curfii Constitulionale nr. 347120O7 referitoare la exceplia de
neconstituiionalitate a dispoziliilor art. 1'18 alin. (t), (Z) qi (5) din Ordonanla
de urgenld a Guvernului nr. 195/2OO2 privind circulalia pe drumurile publice
(M. Of. nr. 307 din 9 mai 2007);

> O.U.G. nr.69120O7 pentru modificarea gi completarea Ordonanlei de urgenld a
Guvernului nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice (M. Of. nr. 443 din

29 iunie 2007);
P Decizia Curlii Constitulionale nr.66112OO7 referitoare la exceplia de necon-

stitulionalitate a dispozifiilor art. 96, art. 97 9i art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonan-

!a de urgenld a Guvernului nr.195/2002 privind circulalia pe drumurile publice

(M. Of. nr. 525 din 2 august 2007);
ts Decizia Curlii Constitulionale nr.74212008 referitoare la exceplia de neconsti-

tulionalitate a dispoziliilor art. 11 1 alin. (6) din Ordonanla de urgenld a Guvernului

nr.195l2OO2 privind circulalia pe drumurile publice (M. Of. nr. 570 din 29 iulie

2008);

tll RepublicatS in temeiul art. lll din Legea nr. 4912006 pentru aprobarea Ordonantei

de urgenii a Guvernului nr.195/20O2 privind circula{ia pe drumurile publice, publicatd in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 246 din 20 martie 2006 9i rectificata in Monitorul

Oficial al RomAniei, Partea l, nr.519 din 15 iunie 2006, dandu-se texteloro noue numerotare.

ordonanla de urgen{d a Guvernului nr. 195/2002 privind circulalia pe drumurile publice

a fost publicate in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 958 din 28 decembrie 2002

gi ulterior adoptdrii a mai fost modificatd 9i completatd prin:

- HotirArea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Begulamentului de aplicare a
ordonanlei de urgenle a Guvernului nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice,

publicati in Monitorul Oticial al RomAniei, Partea l, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;

- Ordonanla de urgenle a Guvernului nt. 5O|2OO4 pentru modificarea 9i completarea
unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatotic Ai funclional corespunzltor
desfdgurdrii activitelilor de eliberare gi evidentd a c64ilor de identitate, actelor de slare
civila, pagapoartelor simple, permiselor de conducere 9i certificatelor de inmatriculare a
vehiculelor, publicatd in Monitorul oficial al Romdniei, Partea l, nr. 595 din 1 iulie 2004,

aprobat{ cu moditicdri Si completari prin Legea nr. 52O/20O4, publicatd in Monitorul Oticial

al RomAniei, Partea l, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.



> O,U.G. nr, 14612008 pentru modificarea art. 111 din Ordonanta de urgente a
Guvernului nr. 195/2ooz privind circulalia pe drumurile publice (M. ot.ir.Ts4
din 7 noiembrie 2008);

> O.U,G. nr.9/2009 pentru completarea art.'103 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 195/2ooz privind circulatia pe drumurile publice (M. of. nr. i26
din 2 martie 2009);

> o.u.G. nr.54l2o1o privind unele misuri pentru combaterea evaziunii fiscale
(M. Of. nr. 421 din 23 iunie 20i0);

) Legea nr.20212010 privind unele mdsuri pentru accelerarea solutiondriiproceselor
(M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);

> o'G. nr.5l2o11 pentru aprobarea unor reglementdri privind cre$terea siguranfei
rutiere gi destinalia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu akibutii
de inspeclie gi control in urma aplicdrii sancliunilor contraventionale specifice
activiteli de transport rutier (M. of. nr.80 din 31 ianuarie 201i), aprobatd prin
Legea nr. 161/201 1 (M. Of . nr. S03 din t 4 iutie 201 1);

) Decizia cu4ii constitutionale nr, s00/2012 referitoare la exceptia de neconsti-
tulionalitate a prevederilor art. 1 18 alin. (31) din ordonanta de urgenld a Guvernului
nr. 195i2002 privind circulatia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din ordonanla
Guvernului nr.2/2oo1 privind regimuljuridic al contraventiilorgi art. XVlldin Legea
nr.202/2010 privind unele m5suri pentru accelerarea solutiondrii proceselor (M. of.
nr.492 din 18 iulie 2012);

) Le_gea nr.2aal2o12 pentru modificarea gi completarea ordonanlei de urgenfi
a Guvernului nr.195/2o0p privind circulatia pe drumurile publice (M. of. nr. zoo
din 12 noiembrie 2O12);

> Legea nr-18712012pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul
penal (M. Ol. nr.757 din 12 noiembrie 2012);

F Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 13s/20,l0 privind codul
de procedurd penald gi pentru modificarea gi completarea unor acte normative

9ag cuprind dispoziiii procesual penale (M. Of. nr. SjS din 14 august 2013);> O.G. nr. 2112914 pentru modificarea 9i completarea Ordonantei de urgenld a
Guvernului N- 195/2ooz privind circulalia pe drumurile publice 1Hl. ot. nr. bes
din 29 august 201 4);

F Legea nr. 93/20'15 pentru modificarea art. s3 alin. (2) din ordonanla de urgentd
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulalia pe drumurile publice (M. Of. nr. gOg
din 13 mai 2016);

> o'u.G. nr.4112016 privind stabilirea unor mdsuri de simplificare la nivelul admi-
nisvatiei publice centrale gi pentru modificarea 9i completarea unor acte normative
(M. Of. nr.490 din 30 iunie 2016).
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Anexa nr. lt1l

I1l Anexa nr. 2,,lndicatoare rutiere" este reprodusd ra finarur prezentei curegeri.

Capitolul l. DisPozitii generale

Art, l. (1) Circulalia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor 9i a

celorlalte categorii de participanli la trafic, drepturile, obligaliile 9i rdspunderile

care revin persoanelor fizice gi juridice, precum 9i atribuliile unor autoritdli

ale administraliei publice, institulii gi organizalii sunt supuse dispoziliilor
prevdzute in prezenta ordonanld de urgenli.

(2) Dispoziliile prevdzute in prezenta ordonanle de urgenli au ca scop

asigurarea desfdgurdrii fluente gi in siguranli a circulaliei pe drumurile publice,

precum 9i ocrotirea vielii, integritdlii corporale 9i a sdnbtilii persoanelor

participante la trafic sau aflate in zona drumului public, proteclia drepturilor
gi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietdlii publice 9i
private, cAt gi a mediului.

(3) Autoritatea competentd in domeniul circulaliei pe drumurile publice

privind inilierea gi avizarea unor reglementdri, precum gi aplicarea 9i exercitarea

controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul

Administraliei gi lnternelor, prin lnspectoratul General al Poliliei RomAne.

(4) Reglementirile privind circulalia pe drumurile publice se emit, dupi caz,

de cStre autoritdlile publice centrale sau locale cu atribulii in acest domeniu,

numai cu avizul lnspectoratului General al Poliliei Romane 9i cu respectarea

acordurilor gi convenliilor internalionale la care RomAnia este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonanle de urgenli se aplici tuturor
participanlilor la trafic, precum gi autoritdlilor care au atribulii in domeniul

circulaliei gi siguranlei pe drumurile publice 9i in domeniul protecliei mediului.

Note. A se vedea 9i O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatd
(M. Of. nr. 237 din 29 iunie 1998)'

Arl, 2. indrumarea, supravegherea 9i controlul respectdrii normelor

de circulalie pe drumurile publice se fac de cdtre polilia rutieri din cadrul

lnspectoratului General al Poliliei RomAne, care are obligalia si ia mdsurile

legale in cazul in care constala incdlcdri ale acestora'

Art. 3. Circulalia pe drumurile publice din zona de frontierd 9i din alte

zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restriclii se face cu respectarea

reglementdrilor instituite pentru acele zone.

Art. 4. Controlul circula!iei vehiculelor apa4inand instituliilor din sistemul

de apdrare, ordine publicd gi siguranld nalionald se efectueazd de cdtre

polilia rutierS, precum gi de personalul desemnat de cdtre aceste institulii.

Art. 5. (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul

lucrdrilor, conform competenlelor ce ii revin, cu avizul poliliei rutiere' este

obligat sd instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, si aplice marcaje



Art.6 CODUL RUTIEB.6

pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, gi sd le mentind ?n
stare corespunzitoare.

(2) Administratorul drumurui pubric sau, dupd caz, antreprenorur ori
executantul lucrdrilor este obligat sd semnalizeze corespunzdtor, cat mai
repede posibil, orice obstacor afrat pe partea carosabird, care stanjenegte
sau pune in pericol siguranta circulatiei, gi si ia toate masurile de inldturare
a acestuia.

(3) Autoritdlile publice locale sunt obligate sd amenajeze statiile mijloacelor
de transport public de persoane, prevdzute cu alveole sau reiugii, cu avizul
politiei rutiere.

(4;nl 5" inteaic amplasarea constructiilor de orice fel gi practicarea actelor
de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcirile amenajate sau pe
partea carosabild, in conditiile in care acestea ar afecta siguran[a circulaliei
pietonilor gi vehiculelor.

(5) ln perimetrul staliilor mijroacelor de transport public de persoane pot
fi amenajate doar spatii:

a) de agteptare pentru cildtori;
b) p-entru comercializarea legitimafiilor de cdldtorie.
(6) in cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stdrii tehnice

necorespunzitoare a drumului public, a nesemnalizhrii sau a semnalizdrii
necorespunzStoare a acestuia, precum gi a obstacolelor ori lucrarilor care
se executd pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau
executantul lucrdrilor rispunde, dupd caz, administrativ, contraventional,
civil sau penal, in condifiile legii.

(7) orice mdsurd de restrictie a circulaliei pe drumurile publice se dispune
de cdtre administratorul drumului numai cu avizr-rl politiei rutiere.

(8) Prin exceptie de la alin. (7), in cazuri temeinic justificate, politia rutierd
poate dispune, fdrd acordul administratorului drumului public, mdsuri temporare
de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.

(9) ln scopul asiguririi desfdgurdrii in conditii de sigurantd a circulatiei
pe drumurile publice, politia rutieri poate solicita administratorului drumului
public executarea sau, dupd caz, desfiintarea de amenajiri rutiere.

Art. G. in sensul prezentei ordonante de urgentd, expresiile gi termenii
de mai jos au urmdtorul inleles:

1. acordare a prioritdlii - obligalia oricdrui participant la trafic de a nu
igi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altd manevrd, dacd prin
acestea ii obligd pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere
sd igi modifice brusc directia sau viteza de deprasare ori sb opreascd;

2. acostamenf - fagia laterald cuprinsi intre limita pd(ii carosabile gi
marginea platformei drumului;

r11 Ain. (4) al art. 5 este reprodus astfer cum a fost modificat prin art. r pet. 1 din o.u.G.
il.69/2007.

7 . coDUL FUTTEF Art.6

3. amenaidri rutiere - totalitatea construcliilor, dispozitivelor 9i oriciror
mijloace tehnice, altele decAt cele destinate semnalizdrii, amplasate pe drumul

public in scopul asigurdrii securitdlii rutiere;
4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doud

vehicule, care circuld pe drum ca o unitate;
5. autostradd-drumul nalional de mare capacitate 9i vitezS, semnalizat

special, rezewal exclusiv circulaliei autovehiculelor, cu sau fird remorci,

care nu servegte proprietdlii riverane, previzut cu doud cdi unidireclionale,

separate printr-o zond mediand sau, in mod excepfional, prin alte modalitdfi,

cu exceplia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avAnd cel pufin

doud benzi de circulatie pe sens gi bandd de urgenla, intersectii denivelate

gi accese limitate, intrarea gi iegirea fiind permise numai prin locuri special

amenajate;
6.t1) autovehicul- orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat

in mod obignuit pentru transportul persoanelor sau mdrfurilor pe drum ori

pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul per-

soanelor sau mdrfurilor. Vehiculele care se deplaseazd pe gine, denumite

tramvaie, precum gi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate

autovehicule. Troleibuzele sunt considerate aulovehicule;
61 .t21 anvelope de iarnd- anvelope omologate conform Direclivei 92/231

cE a consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelorgi ale

remorcilor acestora, precum gi montarea lort3l, Regulamentului Comisiei
Economice pentru Europa a Organizaliei Naliunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30

sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaliei
Naliunilor Unite CEE-ONU nr. 54, dupd caz;

7. bandd de circulalie - subdiviziunea longitudinald a pd(ii carosabile,

materializatd prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacd are o l5lime

corespunzdtoare pentru circulalia intr-un sens a unui 9ir de vehicule, altele

decAt vehiculele care se deplaseazd pe doui roli;

8. bandd de urgenld- subdiviziunea longitudinald suplimentard, situatd la

extremitatea din partea dreaptd a autostrdzii, in sensul de circulalie, destinatd

exclusiv staliondrii autovehiculelor in cazuri justificate, precum 9i circulaliei
autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseazd la intervenlii sau in

misiuni cu caracter de urgenfd;
9. bandd reversibitd-banda de circulalie, marcatd 9i semnalizatd, situatd

lAngd axa drumului, destinati circulaliei autovehiculelor intr-un sens sau in

altul, in funclie de intensitatea traficului;

tt P",$ d" @um a fost modificat prin ar1. I pct. 1 din O.G.

nr.2112A14.
tel Pct. 61 de la art. 6 a fost introdus prin art. I pcl. 1 din O'G. nr. 5/201 1.

t3l N.r. Directiva 92123/CEE se abrogd de la 1 noiembrie 2017, fiind inlocuitd incepAnd cu

acea datd de Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European 9i al Consiliului din

13 iulie 2009 privind cerinlele de omologare de tip penlru siguranla generald a autovehiculelor,

a remorcilor acestora, precum gi a sistemelor, componentelor 9i unitdlilortehnice separate

care le sunl destinale (J.O. L 200 din 31 iulie 2009)'



Art.6 CODUL BUTIER. S

1o. bicicletd * vehiculur prevazut cu doue roti, propursat exclusiv prin
forfa musculari, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor; 

'

11 . coloand oficiard- unur sau mai murte vehicure care circurd pe drumur
public ai sunt insolite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere,
c€re au in functiune semnale speciale de avertizare sonore gi iuminoase
de culoare rogie;

12' canducdtor- persoana care conduce pe drum un grup de persoane,
un vehicul sau animale de tracliune, animale izolate sau in turmi, de povard
ori de c5l5rie;

13.t1t abrogat
131 .Lzj abrogat
14. drum public- orice care de comunicatie terestrd, cu exceplia cdiror

ferate, special amenajatd pentru traficul pietoni sau rutier, deschisd circulatiei
publice; drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la
intrare cu inscriptii vizibile;

-15.t3t 
unitdli de asistentd medicald autorizate-unitdtile sanitare cu personal

calificat gicu dotare corespunz5toare pentru examinarea medicali ambulatorie
a candidalilor la obtinerea permisului de conducere gi a conducdtorilor de
autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori detramvaierar, autorizate
de autoritatea de sdndtate publicd judeleand sau de cea a municipiului
Bucuregti, dupd caz;

16. intersectie - orice incrucigare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la
nivel, inclusiv spafiile formate de acestea;

161 .tst inmatriculare/inregistrare - operaliunea administrativd prin care
se atestd cd un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestdrii
inmatriculdrii/inregistrdrii este certificatul de inmatriculare/inregistrare gi
numdrul de inmatriculare/inregistrare atribuit;

162. inmatriculare/inregistrare permanentd-operatiunea de inmatriculare/
inregistrare prin care se atribuie certificat de inmatriculare/inregistrare gi
numdr de inmatriculare/ inregistrare pentru o perioad6 nedeterminatd;

163. inmatricurare temporard - operafiunea de inmatricurare prin care
se acordb eedificat de inmatriculare gi numdr de ?nmatriculare pentru o
perioadd determinatd;

t1l Pct. 13 de la art. 6 a fost abrogat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 69/2007.
lzl p61. 13r de ra art. 6 a fost introdus prin art. r pct. 1 din o.u.G. nr. 6g/2oo69i a fost

abrogat prin art. I pct. 1 din Legea nr.6/2e07.
t3l Pct. 15 de ra ad. 6 este reprodus astfer cum a fost modificat prin art. r pct. 2 dinLegeaff.6/2007.

. lal Potrivit art. r pct. gs rit. b) din o.G. nt.21/20'14, in cuprinsur art. 6 pct. 1s, aft.21
gi ad- 22 alin. (3) lit. b), expresiile ,de autovehicule sau de tramval', ,de aitovehicute sau
de tramvaid', respectiv ,de autovehicure gi de tramvale' se inrocui'es" a, 

"*pr".iu la,autovehicule, de tractoare agricole sau forestiete ori de tramvaid,. in aceasti versiune
aclualizatd a o.u.G. nr. 19s/2oo2, s-a fdcut inlocuirea la articolele mentionate.

tsl p61. 16r-16a 6e ra art. 6 au fost introduse prin art. r pcr. 3 din i"s"u *. ;zooz.

1I. CODUL RUTIEFI Art.6

17. localitate-citunul, satul, comuna, oragul gi municipiul ale cdror intrdri

:,;i iegiri sunt semnalizate in conformitate cu prevederile legale;

18. masd totald maximd autorizatd- masa maximd a unui vehicul incdrcat,

rleclarati admisibild in urma omologdrii de cdtre autoritatea competentd;

19,t11 mijloc tehnic certificaf - dispozitivul care dovedegte consumul de

:;ubstante psihoactivelzl ori prezenla in aerul expirat a alcoolului sau prin
(;are se probeazl inc5lc6ri ale unor reguli de circulalie;

20. mijloc tehnic omologat gi verificat metralogic - dispozitivul care
stabilegte concentralia de alcool in aerul expirat ori destinat misurdrii vitezei;

21 .t31 moped - autovehicul, cu doui sau trei ro!i, a cdrui vitezd maximd

prin construclie este mai mare de 25 km/h, dar nu dep69e9te 45 km/h 9i
t;are este echipat cu un motor cu ardere internd, cu aprindere prin scAnteie,

cu o capacitate cilindricd ce nu depdgeqte 50 cmc sau cu un alt motor
r;u ardere internd ori, dupi caz, electric, a cdrui putere nominald continud
rnaximi nu depdgegte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depdgegte

:t5O kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric. Este asimilat

rnopedului cvadriciclul ugor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din

ilnexa nr. 1 la secliunea 4 din Reglementbrile privind omologarea de tip 9i
cliberarea cdrlii de identitate a vehiculelor rutiere, precum 9i omologarea de tip

a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin ordinul ministrului

lucrdrilor publice, transporturilor gi locuinlei nr.211l2OO3, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;
22. motociclefd- autovehiculul cu doud roli, cu sau fdrS atag' echipat cu

un motor care are o capacitate cilindrici mai mare de 50 cm3 gi/sau a cdrui

vitezd maximd, prin construclie, depSgegte 45 km/h;

23. parte carosabitd-po\iunea din platforma drumului destinata circulatiei

vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe pdrli carosabile complet
separate una de cealaltd printr-o zond despdrlitoare sau prin dilerenld de nivel;

24. participant ta trafic - persoana lizicd. ce utilizeazd, la un moment

dat, drumul public;
25. pistd pentru biciclete - subdiviziunea pdrlii carosabile, a trotuarului ori

a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajatS, semnalizatd

gi marcata corespunzdtor, destinatd numai circula!iei bicicletelor 9i mopedelor;

26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece

inaintea celorlalli participanli la trafic cu care se intersecleazd, in conformitate

cu prevederile legale privind circulalia pe drumurile publice;

111 pct. t9 gi ZO de la art. 6 sunt reproduse astfel cum au fost moditicate prin art. I pct. 3

din O.U.G. nr. 69/2O07.
i21 Potrivit arl. I pct. 35 lit. a) din O.G" nr.2112014, in cuprinsul O.U.G. nr. 195/2a02'

expresia,,substa nte oi produse stupefiante sau medicamente cu efede similard' se inlocuie$te

cu expresia,,sub itanle psihoactivd'. in aceasta versiune actualizat5 a O.U.G' nr.195/2002'

s-a facut inlocuirea, acolo unde a fost cazul.
i3l Pd. 21 de la art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct' I din

O.G. nr. 21/2o'14.


