
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002

privind circulatia pe drumurile publice

Sectiunea a 2-a 
emiterii actului normativMotivu
In prezent, pentru a circula pe drumurile publice, orice 
vehicul trebuie sa corespunda normelor tehnice privind 
siguran^a circulaliei rutiere, protec^ia mediului §i 
utilizarea conform destina^iei^
Destinatia vehiculelor care circula pe drumul public 
rezulta din defmitia termenului de vehicuP, respectiv 
utilizarea curenta a acestuia pentru transportul de 
persoane §i/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii 
sau lucrari.
Totodata, pentru a circula pe drumurile publice, 
vehiculele, cu excep^ia celor trase sau impinse cu mana 
§i a bicicletelor, trebuie sa fie inmatriculate ori 
inregistrate, dupa caz, §i sa poarte placu^e cu numarul 
de inmatriculare sau de inregistrare, cu forme, 
dimensiuni §i conlinut prevazute de standardele in 
vigoare^ Se constata ca, pe drumul public, pot circula 
si vehicule exceptate de la obligatia 
inmatricularii/inregistrarii, insa acestea sunt enumerate 
limitativ in cadrul legal in vigoare, trotineta electricd 
neregdsindu-seprintre acestea.
Deplasarea pe trotineta electrica a inceput sa cunoasca 
o tot mai mare dezvoltare si diversitate, tendijjIa^Gtyala

1. Descrierea situatiei actuate

' Art. 7 din OUG nr. 195/2002;
2 Art. 6 pet. 35 din OUG nr. 195/2002;
3 Art. 12 alin. (1) din OUG nr. 195/2002;



fiind aceea de fi folosita in mod curent ca mijloc 
individual de mobilitate.
Cadml legal privind circulatia pe dmmurile publice nu 
reglementeaza expres o categoric de vehicule, in care, 
potrivit caracteristicilor tehnice, sa poatd fi mcadrate 
trotinetele electrice.
Analizand definitia actuala a mopedului, nolle mijloace 
de deplasare electrice s-ar putea circumscrie 
caracteristicilor tehnice"^ prevazute pentru aceasta 
categoric de vehicul, cu exceptia celor care nu sunt 
prevazute cu un loc sezdnd, intrucat acestea nu pot fi 
supuse omologarii si prin urmare, nici inregistrarii ori 
inmatricularii anterior punerii in circulatie^. De 
asemenea, din aceasta perspectiva a caracteristicilor 
tehnice, este necesara si definirea bicicletelor electrice. 
Raportat la posibilitatea utilizarii trotinetei electrice in 
mod curent pentru transportul de persoane pe un drum 
public, urmare a consultarilor cu Registrul Auto 
Roman, autoritate competenta sa se pronunte cu privire 
la gradul de siguranta pe care trebuie sa il asigure un 
vehicul atunci cand este utilizat pentru transportul 
persoanelor pe drumul public, a rezultat necesitatea 
reglementarii statutului trotinetelor electrice prin 
instituirea unei diferentieri in fimctie de viteza maxima 
constructiva, astfel:
- vehicule cu viteza maxima constructiva de cel mult 6 
km/h, nesupuse omologarii, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) 
din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind 
omologarea si supravegherea pietei pentru vehiculele 
cu doua sau trei roti si pentru cvadricicluri, situatie in 
care conducatorii acestora s-ar supune regulilor de 
circulatie aplicabile pietonilor;
- vehicule cu viteza maxima constructiva cuprinsa intre 
6-25 km/h;
- vehicule care dezvolta o viteza mai mare de 25 km/h, 
ipoteza in care accesul pe dmmurile publice al acestora

'' in conformitate cu prevederile art. 6 pet. 21 din OUG nr. 195/2002, mopedul este definit ca fiind „ autovehiculul, cu 
doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depa§este 45 km/h si care 
este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu denaseste 50 cmc 
sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima m/d 
kW, iar masa proprie a vehiculului nu depa§e§te 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehicululu'^^i 
^ Conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. (j) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al ParlamentuliA 
Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea supravegherea piefeipentru vehiculele cu dJm fs^ 
pentru cvadricicluri, vehiculele de tipul trotinetele electrice neprevazute cu un loc ^ezdnd nu se sup ” “ 
se va elibera niciun document pentru acest tip de vehicul.



ar trebui interzis deoarece acestea comportd un pericol 
semnificativ asupra sigurantei circulatiei rutiere. 
Totodata, avand in vedere diversitatea noilor mijloace 
electrice^, precum si faptul ca unele dintre acestea au 
caracteristici tehnice {fdrd loc sezdnd si ford dispozitiv 
de directie montat pe acestea), care nu pot asigura o 
siguranta conducatorilor acestor mijloace atunci cand se 
deplaseaza in conditii de trafic intens, raportate si la 
infrastructura actuala si diversitatea participantilor la 
trafic, este necesara definirea trotinetelor electrice, 
astfel incat sa se asigure conditii minime de siguranta, 
precum si o previzibilitate a actului normativ cu privire 
la vehiculele care pot circula pe drumurile publice. 
Totodata, in scopul sporirii sigurantei si cursivitatii 
circulatiei rutiere prin separarea fluxurilor de trafic, este 
necesara conducerea trotinetei electrice pe pista pentru 
biciclete. In situatia in care aceasta lipseste, pentru 
reducerea riscului ridicat de dezechilibrare, la care este 
supus conducatorul trotinetei electrice atunci cand se 
deplaseaza pe sectoarele de drum deschise circulatiei 
tuturor categoriilor de autovehicule, inclusiv 
autovehiculelor de tonaj greu, se impune ca circulatia 
trotinetei electrice sa se efectueze numai pe sectoarele 
de drum unde viteza maxima admisa pentru circulatia 
vehiculelor este de 50 km/h.
Aceasta masura este stability si pentru a inlatura 
posibilitatile de conflict intre autovehicul si trotineta 
electrica.
Mai mult decat atat, spre deosebire de biciclete, 
trotinetele electrice nu sunt prevazute cu un loc sezand, 
iar repartizarea proportionala a greutatii corpului pe 
baza acestora se efectueaza cu dificultate. Astfel, la cea 
mai mica dezechilibrare, cu greu se mai poate evita 
rastumarea sau caderea pe partea carosabila.
Raportat la caracteristicile constructive ale trotinetelor 
electrice, care nu pot asigura in circulatia pe drumurile 
publice elemente de siguranta similare bicicletelor, 
pentru sporirea sigurantei deplasarii acestora pe 
drumurile publice, pentru conducatorii trotinetelor 
electrice se reglementeaza suplimentar conditia de a 
purta casca de protectie.________________________

^ Cu titlu de exemplu; cu o roata - monocliclu electric, cu doua sau trei ro^i - trotinete electrice, 
hoverboards, go-peds, u-wheels, respectiv cu patru ro^i - skateboard electric. ♦ //», I^ iniMffami « >177,



In aceeasi ordine de idei, necesitatea de a purta casca de 
protectie in circulatia pe drumurile publice de catre 
conducatorii de biciclete si trotinete electrice, a caror 
varsta este sub 16 ani rezida din faptul ca aptitudinea 
acestor persoane, de a-si da seama de semnificatia 
faptelor lor si a urmarilor ce se pot produce, nu este 
suficient consolidata.
Pe de alta parte, se impune interzicerea conducerii pe 
drumurile publice a altor vehicule decat cele prevazute 
de Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 195/2002 
privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in special a 
vehiculelor cu autoechilibrare, bazate pe conceptul de 
echilibru instabil inerent care necesita un sistem de 
control auxiliar pentru mentinerea echilibrului (spre 
exemplu, monocliclu electric, Segway, hoverboards, u- 
wheels).
Cercetarea legislatiei rutiere a altor state europene cu 
privire la circulatia trotinetelor electrice pe drumurile 
publice a relevat urmatoarele:
- este interzisa in state precum: Regatul Unit al Marii 
Britanii si Irlandei de Nord;
- este permisa in state precum: Germania, Austria, 
Belgia, Danemarca, Italia, Franta si Olanda;
- nu este reglementata inca in Bulgaria, Grecia, Polonia, 
Spania, Ungaria si Croatia.
in Germania, cei care conduc trotinete electrice trebuie 
sa aiba varsta de cel putin 14 ani, nu au voie sd meargd 
cu o vitezd mai mare de 20 km/h si nu le este permis 
accesul pe trotuar sau in zonele pietonale. 
in Austria, trotinetele electrice sunt incadrate la 
categoria biciclete si biciclete electrice si pot circula pe 
piste de biciclete, cu exceptia cazului cand nu este 
amenajata o asemenea pista, viteza maxima admisa 
fiind de 25 km/h.
In Belgia, regulile aplicabile sunt diferentiate in functie 
de viteza cu care se deplaseaza utilizatorul. Viteza 
maxima permisa este de 18 km/h. 
in Danemarca, circulatia se desfasoara exclusiv pe 
piste de biciclete cu viteza maxima de 20 km/h. Este 
interzisa circulatia trotinetelor pe timpul noptii. 
in Italia, viteza de deplasare a trotinetelor el^Gte©©^te 
permisa pana la 20 km/h.



In Olanda, trotinetele electrice se pot deplasa pe pistele 
de biciclete si intra in categoria mopedelor speciale, cu 
viteza constructiva maxima de 45 km/h, insa, pentru a 
fi utilizate pe drumurile publice, altele decat pistele de 
biciclete, fiecare model trebuie suspus unui proces de 
avizare, la cererea producatorului, importatorului, 
comerciantului, derulat de catre Ministerului 
Infrastructurii cu prijinul tehnic al RDV (echivalentul 
Registrului Auto Roman).
In Franta, circulatia trotinetelor electrice este permisa 
numai pe pistele pentru biciclete, iar in lipsa acestora, 
numai pe drumurile publice unde viteza maxima admisa 
pentru circulatia vehiculelor este de 50 km/h. Este 
interzisa circulatia trotinetelor electrice in afara 
localitatilor, cu exceptia pistelor pentru biciclete.
Nu in ultimul rand, la nivel national, in perioada 2016 
-2019, au fost inregistrate 192 de accidente rutiere cu 
implicarea conducatorilor de trotinete electrice. In urma 
acestor evenimente, un conducator de trotineta electrica 
a decedat, 37 au fost raniti grav, iar 156 raniti usor. 
Totodata, prin Legea nr. 152/2019, prevederile alin. (1) 
al art. 103 au fost modificate si completate, context in 
care, nu au fost modificate corespunzator si prevederile 
alin. (1’) al aceluiasi articol. Astfel, nu nu a fost 
prevazuta competenta in ceea ce priveste dispunerea 
suspendarii exercitarii dreptului de a conduce in 
cazurile noi introduse la alin. (1) al art. 103. 
in acest sens, se impune completarea alin. (1^) al art. 
103 din Ordonanta de urgenta hr. 195/2002, in sensul 
reglementarii competentei de a dispune suspendarea 
exercitarii dreptului de a conduce in cazurile prevazute 
la lit. d) si e) ale alin. (1) al aceluiasi articol. In lipsa 
reglementarii datei de la care se dispune suspendarea 
exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de 
autovehicul al carui drept de a conduce a fost suspendat 
pe perioada desfasurarii procesului penal nu are o 
previzbilitate cu privire la data restituirii acestuia. 
Pentru asigurarea unei previzibilitati, este necesara 
stabilirea datei de la care se dispune suspendarea, 
precum si a obligatiei politiei rutiere de a-i comunica 
actul administrativ prin care s-a dispus cu privire la 
dreptul de a conduce.
Prin intrarea in vigoare, la data de 29.07. 
nr. 152/2019, prin care a fost aproba*®5^F#nP^i



Guvemului nr. 21/2014 pentru modificarea si 
completarea Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 
195/2002 privind circulatia pe dmmurile publice, dupa 
art. 103 alin. (1) lit. c) a fost introdusa o noua litera, 
respectiv d), litera care a preluat in parte din textul 
literei c).
Astfel, prin noile prevederi ale art. 103 alin. (1) lit. c) si 
d) au fost reglementate expres situatiile in care 
conducatorii auto vor fi sanclionati din punct de vedere 
administrativ.
Prin modificarea legislativa adusa de Legea nr. 
152/2019 asupra art. 103 alin. (1) lit.c) si completarea 
alin. (1) al aceluiasi articol cu lit. d) si e), a fost omisa 
modificarea art. 104 alin. (3), pentm corelare, intmcat 
acesta face trimitere la art. 103 lit. c) in forma 
nemodificata, astfel ca a fost inlaturata posibilitatea 
reducerii perioadei de suspendare dispusa in situatia 
accidentului de circulate din care a rezultat decesul sau 
vatamarea corporala a unei persoane daca a fost 
incalcata o regula de circulatie pentm care ordonanta de 
urgenta prevede suspendarea exercitarii dreptului de a 
conduce (caz relementat in prezent la art. 103 alin. (1) 
lit. d).
Pentm corelarea art. 104 alin. (3) cu modificarea adusa 
ulterior art. 103 alin. (1) lit.c) si completarea alin. (1) al 
aceluiasi articol, este necesara completarea art. 104 alin. 
(3) si art. 104* alin. (4) din Ordonanta de urgenta nr. 
195/2002 prin reglementarea atat a cazului prevazut la 
art. 103 alin. (1) lit. c), cat si a celui de la lit. d) ca situatii 
in care se aplica reducerea, respectiv suprapunerea 
perioadelor de suspendare.
De asemenea, se impune completarea art. 104 alin. (3) 
lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002, intmcat 
punerea in practica a prevederilor in cauza, in forma 
actuala, a relevat o inechitate a legii, prin aplicarea unui 
tratament distinct pentm savarsirea aceleiasi fapte 
(sanctionata cu aceeasi amenda si aceeasi sanctiune 
contraventionala complementara), dat fiind criteriul de 
restrangere a acordMi beneficiului reducerii perioadei 
de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce la 
pragul limitat de viteza de 70 km/h. in concret, potrivit 
prevederilor art. 104 alin. (3) lit. a) din actul normativ 
mai sus mentionat, pentm fapta de depasir 
de 50 km/h a vitezei maxime admise

m



drum respectiv si pentru categoria din care face parte 
autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu 
mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, 
perioada de suspendare a permisului de conducere se 
reduce la 30 de zile la cererea titularului, dacd 
depdsirea vitezei maxime admise pe sectoral de drum 
respectiv si pentru categoria din care face parte 
autovehiculul condus este cu 70 km/h. In acest context, 
reducerea perioadei de suspendare ar trebui sa se aplice 
prin raportare la depasirea vitezei maxime admise cu 
mai mult de 50 km/h, dar nu mai mult de 70 km/h.
De asemenea, este necesara amendarea dispozitiilor art. 
104 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta nr. 
195/2002, pentru asigurarea claritatii si previzibilitatii 
normei.
Totodata, se impune modificarea art. 104 alin. (4) din 
Ordonanta de urgenta nr. 195/2002, in sensul 
modificarii in cuprinsul acestuia a cifrei alineatului art. 
118, la care se face referire, pentru corelarea cu noua 
numerotare a alineatelor art. 118, realizata prin Legea 
nr. 152/2019, act ulterior Legii nr. 130/2019.
Avand in vedere ca dispozitiile art. 104 alin. (5) din 
Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 sunt inaplicabile in 
forma actuala, pentru asigurarea coerentei reglementarii 
normative este necesara reformularea textului prin 
eliminarea articolelor art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103 
alin. (2) si art. 118 alin. (5), care reglementeaza masuri 
administrative si nu sanctiuni contraventionale 
complementare, aspect care conduce la absenta unui 
cumul al perioadelor de suspendare. 
in acelasi context al intrarii in vigoare al Legii nr. 
152/2019, prin art. 118 alin. (3) s-a instituit posibilitatea 
contravenientului de a depune la unitatea de politie din 
care face parte agentul constatator dovada inregistrarii 
plangerii contraventionale, prin reprezentant legal. 
Institutia reprezentarii legale reprezinta o varietate a 
reprezentarii judiciare care se distinge prin aceea ca 
priveste numaipersoanele fizice lipsite de capacitate de 
exercifiu, precum si persoanele juridice. Astfel, 
prevederile art. 118 alin. (3) sunt inaplicabile in ceea ce 
priveste posibilitatea contravenientului de a mandata un 
reprezentant legal in vederea depunerii dovezii 
inregistrarii plangerii contraventionale, 1 
politie din care face parte agentul constau



subzista necesitatea inlocuirii sintagmei „reprezentant 
legal” cu „reprezentant conventional”, institute a 
reprezentarii judiciare cu caracter facultativ ce priveste 
partea care dispune de capacitate de exercitiu, dar 
intelege sa-si exercite drepturile prin intermediul unui 
reprezentant(avocat).
Pentru aceleasi argumente, anterior prezentate, se 
impune si amendarea alin.(5) al art. 118 din Ordonanta 
de urgenta a Guvemului nr. 195/2002.

Prin Legea nr. 152/2019, pentru savarsirea 
contraventiei privind detinerea, montarea sau folosirea 
m circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale 
de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care 
nu au acest drept, s-a instituit sanctiunea 
contraventionala complementara a suspendarii 
execitarii dreptului de a conduce pe o perioada de 90 de 
zile, fara a se stabili dacd se elibereazd dovadd 
inlocuitoare a permisului de conducere (cu drept sau 
fara drept de a conduce). Pentru a elimina acest vid 
legislativ, de natura a crea o discriminare fata de 
titularul permisului de conducere retinut in aceasta 
situatie, raportat la celelalte situatii de retinere a 
permisului de, conducere, este necesara reglementarea 
posibilitatii eliberarii unei dovezi inlocuitoare cu drept 
de a conduce pe o perioada de 15 zile.
Pentru corelarea solutiilor prevazute la art. Ill alin. (6) 
cu nolle solutii prevazute la art. 103 alin. (1) lit. c), d) si 
e), urmare a modificarilor aduse prin Legea nr. 
152/2019, se impune modificarea corespunzatoare a 
alin. (6) al art. Ill din Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 195/2002.
Totodata, pentm a asigura mai multa previzibilitate 
conducatorilor de autovehicule care cumuleaza 15 
puncte de penalizare in ceea ce priveste data de la care 
opereaza suspendarea exercitarii dreptului acestora de a 
conduce, este necesara stabilirea unui termen concret in 
care politia mtiera sa comunice cumulul, precum si a 
datei de la care opereaza suspendarea. De asemenea, 
este necesara reglementarea obligatiei politiei mtiere de 
a instiinta titulaml permisului de condi^xe-cujDrivire 
la obligatia de a preda permisul de 
cumul ul de puncte de penalizare. /»/y B

tm

5 m <1S -2. Schimbari preconizate Proiectul cuprinde dispozitii prin c;



- se extinde defmitia bicicletei, in sensul reglementarii 
bicicletei echipate cu motor electric^ si asimilarii in 
aceasta categoric a bicicletelor cu motor;
- se defmeste trotineta electrica, in sensul reglementarii 
acelei categorii de vehicul care sa corespunda gradului 
de siguranta pe care trebuie sa il asigure un vehicul 
atunci cand este utilizat pentru transportul persoanelor 
pe drumul public, fara a se circumscrie caracteristicilor 
tehnice prevazute pentru alte categorii de vehicule;
- se modifica defmitia mopedului, astfel incat aceasta 
sa faca trimitere la Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 
2013 privind omologarea si supravegherea pietei pentru 
vehiculele cu doua sau trei roti si pentru cvadricicluri, 
inclusiv in ceea ce priveste categoria cvadriciclurilor 
usoare asimilate mopedelor; pentru corelare (m vederea 
menfinerii transpunerii corecte a dispozitiilor art.4 
alin.(2) din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind permisele de conducere, cu modificdrile si 
completdrile ulterioare) caracteristicile referitoare la 
viteza mopedelor pentru a caror conducere este necesar 
un permis de conducere din categoria AM au fost 
inserate la lit.a) din Anexa 1 la OUG nr. 195/2002;

7 bicicletele si trotinetele electrice vor fi conduse pe pista 
pentru biciclete si, in lipsa acestei piste, circulatia 
trotinetelor electrice este permisa numai pe sectoarele de 
drum unde viteza maxima admisa pentru circulatia 
vehiculelor este de 50 km/h;
- se reglementeaza in mod clar categoriile de vehicule 
care pot circula pe drumurile publice, interdictia 
expresa cu privire la circulatia altor vehicule si 
sanctiunea corelativa nerespectarii acesteia;
- se stabilesc norme de conduita pentru conducatorul de 
trotineta electrica si sanctiunile corelative pentru 
nerespectarea acestora;
- se asimileaza pietonilor si conducatorii de vehicule a
caror viteza maxima prin constructie nu depaseste 6 
km/h si sunt echipate cu un motor electric;__________

7̂ La definirea bicicletei electrice s-au avut in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) din \
al Parlamentului European fi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea fi suprc p^Mrii '
vehiculele cu doua sau trei rofi fi pentru cvadricicluri C'



- se stabilesc sanctiunile contraventionale pentru 
nerespectarea normelor privind circulatia trotinetelor 
electrice;
- se stabileste competenta privind dispunerea 
suspendarii exercitarii dreptului de a conduce in 
cazurile prevazute la lit. d) si e) ale alin. (1) al art. 103;
- se institute eliberarea dovezii inlocuitoare cu drept de 
a conduce pe o perioada de 15 zile atunci cand permisul 
de conducere este retinut ca urmare a suspendMi 
exercitarii dreptului de a conduce pentru savarsirea 
contraventiei referitoare la detinerea, montarea sau 
folosirea in circulatia pe drumurile publice a 
mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa 
pe vehiculele care nu au acest drept;
- se coreleaza solutiile prevazute la art. Ill alin. (6) cu 
noile solutii prevazute la art. 103 alin. (1) lit. c), d) si e);
- se stabilesc termenele in care politia rutiera comunica 
dispozitia privind suspendarea exercitarii dreptului de a 
conduce, cumulul de 15 puncte de penalizare si 
instiintarea cu privire la obligatia de a preda permisul 
de conducere;
- se reglementeaza data de la care opereaza suspendarea 
exercitarii dreptului de a conduce in cazul cumulului 
punctelor de penalizare, precum si data de la care se 
dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce 
in cazurile prevazute la lit. c), d) si e) ale art. 103;
- se inlocuieste sintagma „reprezentant legal” cu 
sintagma „reprezentant conventional”, in cuprinsul alin. 
(3) si alin. (5) al art. 118, pentru a asigura eficienta 
juridica normei;
- se asigura corelarea art. 104 alin. (3) si (4) cu 
modificarile si completarile aduse art. 103 alin. (1), prin 
Legeanr. 152/2019;
- se asigura eficienta juridica dispozitiilor art. 104 alin. 
(5) din Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 
195/2002.

3. Alte informatii Avand in vedere tendinta actuala a participantilor la 
trafic de a utiliza trotinetele electrice in mod curent ca
mijloace individuate de mobilitate pe drumurile 
publice,
luand in considerare necesitatea adopt^i unor 
reglementari legale unitare, uniforme, care,§a-mstituie 
norme dare, previzibile si accesibile ref^^ 
circulatia pe drumurile publice a trotiij^djroy^
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tinand seama de faptul ca neadoptarea de urgenta a 
unor masuri de ordin legislativ ar putea avea 
consecinte grave asupra asigurarii unei desfasurari 
fluente si m siguranta a circulatiei pe drumurile 
publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii 
corporale si a sanatatii persoanelor participante la 
trafic sau aflate in zona drumului public, 
deoarece aceste elemente vizeaza interesul public si 
constituie o situatie de urgenta si extraordinary a carei 
reglementare nu poate fi amanata, 
a fost elaborat prezentul proiect de ordonanta de 
urgenta.

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
1'. Impactul asupra mediului 
concurential §i domeniului
m'utoarelor destat Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de 
afaceri Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2*. Impactul asupra sarcinilor 
administrative Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra
intreprinderilor mici ?i mijlocii

■n.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impactul social Cresterea gradului de siguranta rutiera.■ >

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Indicatori Anul

curent
Urmatorii 4 ani Media 

pe 5 ani
2020 2021 2022 2023 20241 72 3 4 5 6

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit a*

<^1.



b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurMlor sociale de stat:
(i) contributii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) alte transferuri

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ?i servicii

3. Impact fmanciar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cre$terii cheltuielilor bugetare Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

•4 .

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
6. Calcule 
fundamentarea 
veniturilor §i/sau 
bugetare

detaliate privind 
modificarilor 
cheltuielilor

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
7. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozitii.

a) Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta 
a Guvemului nr. 195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvemului 

1.391/2006, cu modificarile si completarilenr.
ulterioare

-o



1' Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a
9 9

Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte acte normative §i/sau 
documente intemationale din care 
decurg angajamente Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de 
consultare

4,-.;.

organizatii 
neguvemamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme implicate

cu

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
Fundamentarea 

organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului in 
care activitatea acestor organizatii 
este legata de obiectul proiectului de 
act normativ

2. alegerii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situatia in care proiectul de 
act normativ are ca obiect activitati 
ale acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvemului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor 
autoritatilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

3.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

asociative ale

4. Consultarile desfa§urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in m \

Proiectul de act normativ nu se refe:



conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvemului nr. 750/2005 privind

consiliilorconstituirea
interministeriale permanente
5. Informatii privind avizarea de 
catre: Proiectul a fost avizat de Consiliul Legislativ prin 

avizul nr.a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

§i implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat cu 
respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 
transparent decizionala in administratia publica, cu 
modificarile $i completarile ulterioare.

2. Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum 
§i efectele asupra sanatatii §i 
securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administratiei publice 
centrale §i/sau locale - infiintarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgen^a a Guvemului pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvemului nr. 195/2002 privind circulatia pe dmmurile publice, pe care il 
supunem Parlamentului spre adoptare.
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