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la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să 
fie mai mică de 750 kg;

d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule 
din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, 
la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să 
fie mai mare de 750 kg.

(3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul 
de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa 
nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada 
că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire 
a conducătorilor de vehicule. 

Art.	25. (1) Pentru conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere ori tramvaie care au o vechime mai mică de un an de la obţinerea 
permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare 
de circulaţie.

(2) Autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere conduse de 
persoanele prevăzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condiţiile 
stabilite prin regulament.

Art.	26. Proprietarii sau deţinătorii mandataţi de autovehicule care 
efectuează transport public de persoane sau de mărfuri periculoase sunt 
obligaţi să asigure testarea anuală a conducătorilor de autovehicule atestaţi 
profesional, în scopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a 
dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.

Art.	27.[1] Abrogat.

Art.	28.[2] Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor 
aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere 
ori tramvaie se ţine de către poliţia rutieră, în condiţii stabilite prin ordin al 
ministrului internelor şi reformei administrative.

Notă. A se vedea Ordinul nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere 
reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie 
(M. Of. nr. 683 din 18 septembrie 2014).

Art.	281.[3] Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu 
respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

[1] Art. 27 a fost abrogat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 69/2007.
[2] Art. 28 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 69/2007. 
[3] Art. 281 a fost introdus prin art. I pct. 8 din O.G. nr. 14/2017.
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Capitolul	IV.	Semnalizarea	rutieră

Art.	29. (1) Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate 
cu regulile de circulaţie şi cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere 
realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele şi indicaţiile poliţistului 
rutier care dirijează circulaţia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau 
sonore, de semnalizare temporară şi semnalele conducătorilor de vehicule.

(2)[1] Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor 
de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, 
ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale 
persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum 
pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor 
şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de 
învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.

Art.	30. (1) Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:
a) sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;
b) indicatoarele;
c) marcajele;
d) alte dispozitive speciale.
(2) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într‑un sistem unitar, 

se realizează şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi 
de la o distanţă adecvată, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, de 
cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, 
precum şi într‑o stare tehnică de funcţionare corespunzătoare.

(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii au urmă‑
toarele semnificaţii:

a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
b) semnalul de culoare roşie interzice trecerea;
c) semnalul de culoare galbenă împreună cu cel de culoare roşie interzic 

trecerea.
(4) Mijloacele de semnalizare rutieră, precum şi alte dispozitive speciale 

de acest fel se asigură, se instalează şi se întreţin prin grija administratorului 
drumului public respectiv ori al căii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de 
semnalizare rutieră şi a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul 
prealabil al poliţiei rutiere.

(5) Mijloacele de semnalizare şi presemnalizare a intersecţiilor dintre 
două drumuri de categorii diferite se asigură, se instalează şi se întreţin de 
către administratorul fiecărui drum, cu respectarea modului de reglementare 
a circulaţiei stabilit în nodul rutier respectiv.

[1] Alin. (2) al art. 29 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XVIII pct. 1 din 
O.U.G. nr. 54/2010.
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(6) Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoţite şi de dispozitive speciale 
de avertizare.

(7) Se interzic:
a) amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dis‑

pozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc 
la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care 
sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânje‑
nească participanţii la trafic sau să le distragă atenţia, punând în pericol 
siguranţa circulaţiei;

b) lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele 
ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.

Art.	31. Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, 
semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier, precum şi semnificaţia 
diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră, în următoarea ordine 
de prioritate:

a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier;
b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autove‑

hiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);
c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare 

a circulaţiei;
d) semnalele luminoase sau sonore;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulaţie.

Art.	32. (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise 
inter mitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au urmă‑
toarele semnificaţii:

a) lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de 
mers cât mai aproape de marginea drumului;

b) lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere;
c) lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie.
(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
a) pentru lumina roşie – autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;
b)[1] pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, 

poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului 
de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării 
Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale 
Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale 
procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de 
intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă; 

[1] Lit. b) de la alin. (2) al art. 32 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I 
pct. 16 din O.G. nr. 21/2014.
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c)[1] pentru lumina galbenă – autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de 
gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă 
anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării 
ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor 
lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi 
depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum şi tractoarele 
agricole sau forestiere care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu 
dimensiuni de gabarit depăşite. 

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate 
şi cu mijloace speciale sonore de avertizare.

(4) Pe autovehiculele aparţinând poliţiei şi pe cele prevăzute la alin. (2) 
lit. c) pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate 
participanţilor la trafic.

(41)[2] Pe autovehiculele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
inscripţionate vizibil cu denumirea şi sigla instituţiei din care fac parte, pot fi 
instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face 
uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuţiilor 
de control specifice, potrivit legii.

(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifică 
sau se omologhează de autoritatea competentă, potrivit legii. Condiţiile de 
utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.

Art.	33. (1) Semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile 
publice se asigură de către administratorul drumului respectiv şi se efectuează 
numai cu avizul poliţiei rutiere.

(2)[3] Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este 
obligatorie. Aceasta este însoţită pe timpul nopţii de lămpi cu lumină galbenă 
intermitentă sau în cascadă şi se efectuează de către executantul lucrărilor, 
cu avizul poliţiei rutiere, astfel încât să asigure deplasarea în siguranţă a 
tuturor participanţilor la trafic, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Semnalizarea şi amenajările rutiere se definesc şi se realizează în 
condiţiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice 
în vigoare.

Art.	34. Condiţiile de circulaţie pe viaducte şi în tunele, precum şi sem‑
nalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu regle‑
mentările tehnice în vigoare.

[1] Lit. c) de la alin. (2) al art. 32 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I 
pct. 12 din O.U.G nr. 69/2007.

[2] Alin. (41) al art. 32 a fost introdus prin art. XVIII pct. 3 din O.U.G nr. 54/2010.
[3] Alin. (2) al art. 33 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic din Legea 

nr. 93/2016.



33 • codul rutier Art. 35‑36

Capitolul	V.	Reguli	de	circulaţie

Secţiunea 1. Obligaţiile participanţilor la trafic

Art.	35. (1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care 
să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa 
sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii 
publice ori private.

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să 
înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de 
conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului 
condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte 
documente prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să 
verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor 
aflaţi în interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârşirea unei 
fapte de natură contravenţională sau penală.

(4) În exercitarea atribuţiilor de dirijare a circulaţiei rutiere, poliţiştii rutieri 
sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive.

(41)[1] Funcţionarii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
care în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice efectuează semnale 
de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligaţi să poarte uniformă 
cu înscrisuri şi însemne distinctive şi mijloace de protecţie fluorescent‑re‑
flectorizante pe fond de culoare roşie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(5) Poliţiştii de frontieră, îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării, 
agenţii căilor ferate, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile 
publice, precum şi membrii patrulelor şcolare de circulaţie sunt obligaţi ca, 
pe timpul exercitării atribuţiilor, să poarte echipament de protecţie‑avertizare 
fluorescent‑reflectorizant.

(6) Conducătorii autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere 
cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligaţi să poarte 
echipament de protecţie‑avertizare fluorescent‑reflectorizant atunci când 
execută intervenţii la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului 
public.

(7) Nevăzătorii sunt obligaţi să poarte în deplasarea pe drumurile publice 
baston de culoare albă.

Art.	36. (1) Conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere 
şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau 
dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei 
pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament.

[1] Alin. (41) al art. 35 a fost introdus prin art. XVIII pct. 4 din O.U.G nr. 54/2010.
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(11)[1] Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie 
cu centuri de siguranţă trebuie să informeze pasagerii cu privire la obligaţia 
legală de a le purta în timpul circulaţiei pe drumurile publice.

(12) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie 
cu centuri de siguranţă au obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii 
vehiculului, minorii poartă centurile de siguranţă sau sunt transportaţi numai în 
dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute 
de regulament.

(13) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii 
în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme 
de siguranţă, cu excepţia celor destinate transportului public de persoane, 
precum şi a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât 
cel de pe scaunul din faţă, în condiţiile prevăzute în regulament. Copiii cu 
vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi 
în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă 
ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.

(2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, 
mopedelor şi persoanele transportate pe acestea au obligaţia să poarte 
cască de protecţie omologată.

(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor 
mobile atunci când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor 
prevăzute cu dispozitive tip „mâini libere”.

Art.	37. (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, 
pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului 
sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea 
autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele 
speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi sonore.

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule 
cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde 
prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au 
în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră 
şi sonore.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise 
traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.

Art.	38. Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau împinse cu 
mâna, instructorii auto atestaţi să efectueze instruirea practică a persoanelor 
pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorul autorităţii 
competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru 
obţinerea permisului de conducere, sunt obligaţi să se supună testării aerului 
expirat şi/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei 
ori a consumului de substanţe psihoactive, la solicitarea poliţistului rutier.

[1] Alin. (11)‑(13) ale art. 36 au fost introduse prin art. I pct. 17 din O.G. nr. 21/2014.
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Art.	39.[1] Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este 
obligat să comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, 
identitatea persoanei căreia i‑a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe 
drumurile publice.

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 11/2017 (M. Of. nr. 750 din 19 septembrie 
2017), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul 
în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, 
în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 
pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, a stabilit:
„Doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita 
proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii 
persoanei căreia i‑a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, 
precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul 
necomunicării relaţiilor solicitate”.
N.r. Motivarea integrală a deciziei poate fi consultată online la adresa http://biblio‑
te cahamangiu.ro/.

Art.	40.[2] Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile auto‑
vehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere destinate transporturilor 
de mărfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depăşite ori care 
transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în 
conformitate cu reglementările în vigoare.

Secţiunea a 2‑a. Reguli pentru circulaţia vehiculelor

§1.	Poziţii	în	timpul	mersului	şi	circulaţia	pe	benzi

Art.	41. (1) Vehiculele şi animalele, atunci când circulă pe drumurile 
publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta 
a drumului public, în sensul de circulaţie, cât mai aproape de marginea părţii 
carosabile, cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere şi a regulilor 
de circulaţie.

(2) Numerotarea benzilor de circulaţie pe fiecare sens se efectuează în 
ordine crescătoare de la marginea din partea dreaptă a drumului către axa 
acestuia. În cazul autostrăzilor, banda de urgenţă nu intră în numerotarea 
benzilor de circulaţie.

(3)[3] Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei 
bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă.

[1] Art. 39 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 6/2007.
[2] Art. 40 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 6/2007.
[3] Alin. (3) al art. 41 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din 

Legea nr. 203/2012. 
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Art.	42. Când circulaţia se desfăşoară pe două sau mai multe benzi pe 
sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în funcţie de 
intensitatea traficului şi viteza de deplasare, având obligaţia să revină pe 
prima bandă ori de câte ori acest lucru este posibil, dacă aceasta nu este 
destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane.

Art.	43. (1) Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor 
lente sau transportului public de persoane, semnalizată ca atare, acestea 
vor circula numai pe banda respectivă.

(2) Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea 
părţii carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor care 
efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii 
acestora semnalizează intenţia de a reintra în trafic din staţiile prevăzute 
cu alveole şi s‑au asigurat că prin manevra lor nu pun în pericol siguranţa 
celorlalţi participanţi la trafic.

§2.	Mijloacele	de	avertizare	folosite	de	conducătorii	de	vehicule	

Art.	44. (1) În circulaţia pe drumurile publice conducătorii de vehicule 
pot folosi, în condiţiile prevăzute de regulament, mijloacele de avertizare 
sonoră şi luminoasă aflate în dotare şi omologate.

(2)[1] În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale 
europene (E) conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere 
sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile 
pentru circulaţia diurnă.

(3) Conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi să folosească 
luminile de întâlnire pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice. 

(4) În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, 
montarea şi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă 
pe şi în alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum şi 
deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă 
buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.

(5) Conducătorii de autovehicule pot fi avertizaţi de poliţia rutieră în 
legătură cu prezenţa în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin 
mass‑media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot 
folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei.

§3.	Depăşirea

Art.	45. (1) Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea 
altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin 
schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din 
şirul de vehicule în care s‑a aflat iniţial.

[1] Alin. (2) al art. 44 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.G. 
nr. 14/2017.
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(2) Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să 
se asigure că vehiculul care circulă în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o 
asemenea manevră.

(3) Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separă 
sensurile de circulaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din 
sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu suficient pentru 
a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea 
manevrei de depăşire.

(4) Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul 
circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă 
bandă în acelaşi sens de circulaţie.

(5) Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului 
depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia 
şi s‑a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se 
depăşeşte prin partea dreaptă.

(6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi pe partea stângă atunci 
când drumul este cu sens unic sau când între şina din dreapta şi marginea 
trotuarului nu există spaţiu suficient.

Art.	46. Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea 
şi ale conducătorilor vehiculelor care sunt depăşite, precum şi cazurile în 
care depăşirea este interzisă se stabilesc prin regulament.

§4.	Trecerea	pe	lângă	vehiculele	care	circulă	din	sens	opus

Art.	47. Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie 
să păstreze între vehicule o distanţă laterală suficientă şi să circule cât mai 
aproape de marginea din dreapta a benzii de circulaţie respective.

§5.	Viteza	şi	distanţa	dintre	vehicule

Art.	48. Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de 
viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată 
efectua orice manevră în condiţii de siguranţă.

Art.	49. (1) Limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h.
(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul 

drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A şi B, şi limite 
de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai 
mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliţiei rutiere.

(3) Pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de 
intensitatea circulaţiei, administratorul drumului, cu avizul poliţiei rutiere, 
poate stabili şi limite de viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h pentru 
tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

(4) Limitele maxime de viteză în afara localităţilor sunt:
a) pe autostrăzi – 130 km/h;




