
GUVERNULROMANIEI 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Avand m vedere obiectivul de reducere la jumatate a numarului de decese 

rezultate din accidente rutiere pana in anul 2020, asumat de catre Romania,

Tinand seama de:

- lipsa cadmlui legislativ in domeniul circulatiei pe drumurile publice pentru 

reglementarea categoriei de vehicule, in care, potrivit caracteristicilor tehnice, sa poata 

fi incadrata trotineta electrica, precum si pentru stabilirea unor reguli de circulatie 

aplicabile unui astfel de vehicul,

- tendinta actuala de a folosi trotineta electrica in mod curent ca mijloc individual 

de mobilitate,

- necesitatea prevenirii implicarii conducatorilor de trotinete electrice in accidente 

de circulatie,

- prevederile art. 104 alineat (3) litera a) din Ordonanta de urgent a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in forma modificata prin Legea nr. 130/2019 pentru 

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

circulatia pe drumurile publice, care prevad un tratament distinct pentru savarsirea 

aceleiasi fapte (sanctionata cu aceeasi amenda si aceeasi sanctiune contraventionala 

complementara), stabilind criteriul de restrangere a acordarii beneficiului i 

perioade de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce la pragul Xvam^A

1
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de 70 km/h;
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- prevederile art. 118 alineat (3) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 

195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in forma modificata prin Legea nr. 152/2019 privind aprobarea 

Ordonantei Guvemului nr. 21/2014 pentm modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvemului nr. 195/2002 privind circulatia pe dmmurile publice, precum si 

pentm completarea Ordonantei Guvemului nr. 81/2000 privind inspectia tehnica 

periodica a vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in Romania, care sunt inaplicabile 

in ceea ce priveste reprezentarea legala, fiind de natura a afecta dreptul de reprezentare 

in fata unui autoritati al unui titular de permis de conducere;

- necesitatea eliminarii vidului legislativ, de natura a crea o discriminare fata de 

titulaml permisului de conducere retinut pentru savarsirea contraventiei privind 

detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe dmmurile publice a mijloacelor 

speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept, 

raportat la celelalte situatii de retinere a permisului de conducere, in sensul 

reglementarii posibilitatii eliberarii unei dovezi inlocuitoare cu drept de a conduce pe 

o perioada de 15 zile;

- faptul ca neadoptarea de urgenta a unor masuri de ordin legislativ ar putea avea 

consecin^e grave asupra asigurarii unei desfasurari fluente si in siguranta a circulatiei 

pe dmmurile publice, putand fi afectate inclusiv viata si integritatea corporala a 

persoanelor participante la trafic sau aflate in zona dmmului public, precum si asupra 

drepturilor legitime ale persoanelor, elemente care vizeaza interesul public §i constituie 

o situa^ie de urgenta §i extraordinary a carei reglementare nu poate fi amanata,
A

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 195/2002 privind^( 

pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
It

rr. -o iiiisSKlIII
j*
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670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 

completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, punctele 10 si 21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„10. bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat prin forta musculara, cu 

ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu 

pedalare asistata echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominala continua 

mai mica sau egala cu 250 W, a carui asistare este intrerupta atunci cand ciclistul 

inceteaza sa pedaleze sau este redusa progresiv pe masura ce viteza vehiculului creste, 

fiind intrerupta complet inainte ca viteza vehiculului sa atinga 25 km/h, precum si 

bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevazute in 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;
(...)

21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit 

Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 

ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul u§or, astfel cum este prevazut in 

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 

ianuarie 2013;”

2. La articolul 6, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, pet. 10\ cu 

urmatorul cuprins:

„10'. trotineta electrica - vehiculul cu doua sau trei roti si ghidon, utilizat pentru 

transportul unei singure persoane, care nu este prevazut cu loc sezand sau care este 

echipat cu un loc sezand pentru conducator, al carui punct de sedere de referinta se afla 

la o inaltime mai mica sau egala cu 540 mm in cazul celor cu doua roti, respectiv la o

inaltime mai mica sau egala cu 400 mm in cazul celor cu trei rod, a carui viteza maxima 

prin constructie este mai mare de 6 km/h, dar nu depaseste 25 km/h si care es mat
cu motor electric; punctul de sedere de referinta are intelesul prevazut in^^^^e 

(UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 iagim^^
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3. La articolul 6, punctul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuamlui ori a 

acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata 

corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si trotinetelor electrice;”

4. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Vehiculele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie inmatriculate sau 

inregistrate, dupa caz, cu exceptia urmatoarelor categorii de vehicule:

a) vehiculele trase sau impinse cu mana;

b) bicicletele;
c) trotinetele electrice.

(2) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele inmatriculate ori inregistrate, 

dupa caz, trebuie sa poarte placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu 

forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele in vigoare.

(3) Vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe 

drumurile publice numai in condifiile prevazute prin regulament.

(4) Este interzisa conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decat cele care 

trebuie inmatriculate sau inregistrate, vehiculele trase sau impinse cu mana, bicicletele 

si trotinetele electrice.

5. Alineatul (3) al articolului 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Daca un drum este prevazut cu o pista pentru biciclete, bicicletele si trotinetele 

electrice vor fi conduse numai pe pista respective, 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.”

6. Alineatele (2) si (3) ale articolului 70 se modifica si vor avea ur 

cuprins:
rnmi
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„(2) Pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe drumurile publice, 

conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.

(3) Bicicletele, mopedele si trotinetele electrice care circula pe drumurile publice 

trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant- 

fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si 

dispozitive in stare de functionare.”

7. Dupa alineatui (3) al articoluiui 70 se introduc doua noi alineate, alin. (4)- 

(5), cu urmatorul cuprins:
„(4) Casca de protectie este obligatorie pentru conducatorii de biciclete si trotinete 

electrice a caror varsta este sub 16 ani, atunci cand se deplaseaza pe partea carosabila. 

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.”

8. Alineatui (5) al articoluiui 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie 

speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, 

cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role fara mijloace de autopropulsie, 

precum si cele care conduc vehicule a caror viteza maxima prin constructie nu 

depaseste 6 km/h si sunt echipate cu un motor electric.”

■i-

t-

9. Articolul 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 73 - Regulile pentru circulatia pe drumurile publice a bicicletelor, a 

trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane 

militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin 

regulament.”

10. Alineatui (1) al articoluiui 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cp.<g^i] 

sau mase depasite, fara autorizatie speciala de transport eliberata de 

drumului public, conform reglementarilor in vigoare, a vehiculelor
\
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animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor, 

trotinetelor electrice si mopedelor, a tractoarelpr agricole sau forestiere si a masinilor 

autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie 

sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.”

11. La articolul 100 alineatul (1), punctul 14 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

„14. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor sau a trotinetelor 

electrice, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 101 alin. (1) pet. 8.”

12. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

. „8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice, 

prevazuta la art. 70 alin. (3) din prezenta ordonanta de urgenta coroborat cu art. 14 si 

15 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 

1391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a interdictiilor prevazute la art. 

74 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta si a art. 52 alin. (1), si art. 161 alin. (1) 

lit. f), g) si r) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 

195/2002 privind circulatia pe dmmurile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si a obligadilor prevazute la art. 31 lit. a) si art. 60 alin. (3) din 

prezenta ordonanta de urgenta, precum si la art. 136 alin. (1) si art. 138 alin. (1) din 

Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 195/2002 privind 

circulatia pe dmmurile publice, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 1391/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare.”

¥

i-

13. La articolul 101 alineatul (1), dupa punctul 19 se introduce un nou punct,
punctul 20, cu urmatorul cuprins:
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„20. conducerea pe dmmurile publice a altor vehicule decat cele care trebuie 

inmatriculate sau inregistrate, vehiculele trase sau impinse cu mana, bicicletele si 

trotinetele electrice.”

14. Alineatele (1^), (2), (3), (5) si (6) ale articolului 103 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:

„(1 ) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), d) si e), suspendarea exercitarii 

dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se 

dispune de catre seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta, incepand cu 

ziua imediat urmatoare celei expirarii prelungirii valabilitatii dovezii inlocuitoare. in 

situatia in care valabilitatea dovezii inlocuitoare a permisului de conducere nu a fost 

prelungita sau a fost eliberata fara drept de conducere, din perioada de suspendare 

prevazuta la alin. (1) lit. c), d) si e) se deduce perioada in care titularul permisului de 

conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). Dispozitia privind 

suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau 

forestiere ori tramvaie se emite in termen de 5 zile de la data la care seful politiei rutiere 

pe raza careia a fost savarsita fapta a luat cunostinta de solutionarea procesului penal 

si se comunica titularului permisului de conducere in termen de 15 zile de la emiterea 

acesteia.

(2) In cazul in care conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori 

tramvai savarseste, intr-un interval de doua luni de la data restituirii permisului de 

conducere, din nou o noua fapta prevazuta la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) si art. 

102 alin. (3), perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce aplicata pentru 

savarsirea faptei se majoreaza de drept cu inca 30 de zile. Perioada de suspendare 

majorata se comunica in termen de 15 zile de la data aplicarii sanctiunii 

contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.
(3) in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), serviciul politiei rutiere care are in 

evidenta contravenientul il instiinteaza pe acesta in scris cu privire la cumulul cela 

puncte de penalizare, precum si cu privire la perioada de suspendare a 

dreptului de a conduce, in termen de 15 zile de la data aplicarii ultimelori

Si.
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penalizare. Suspendarea exercitMi dreptului de a conduce vehicule opereaza incepand 

cu ziua imediat urmatoare predarii permisului de conducere, dar nu mai tarziu de 30 de 

zile de la data aplicarii ultimelor puncte de penalizare. in situatia in care la data operarii 

acestei suspend^, dreptul de a conduce este afectat deja de o alta suspendare a 

exercitarii acestuia, perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) curge in 

continuarea perioadei de suspendare initiate.
(...)

(5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) 

anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pana in acel moment.
A

(6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), contravenientul este obligat sa se 

prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau isi are resedinta in sensul 

art. 23' alin. (2) ori, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in 

Romania, in termen de 5 zile de la primirea instiintMi scrise, pentru a preda permisul 

de conducere. Prin instiintarea prevazuta la alin. (3), titularul permisului de conducere ■ 

este informat si cu privire la termenul de indeplinire al acestei obligatii.”

. .

15. La articolul 104 alineatele (3), (4) si (5) se modiflca si vor avea urmatorul
cuprins:

„(3) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de 

zile, la cererea titularului, pentru savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, 

tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevazute la art. 101 alin. (3), art. 102 

alin. (3) lit. a) si la art. 103 alin. (1) lit. c) si d). Pentru fapta prevazuta la art. 102 alin. 

(3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:

a) daca viteza maxima admisa pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din 

care face parte autovehiculul condus este depasita cu mai mult de 50 km/h, dar nu mai 
mult de 70 km/h;

b) daca viteza maxima admisa pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din 

care face parte autovehiculul condus este depasita cu mai mult de 70 km/h, d 

aceasta fapta a fost savarsita o singura data in 12 luni.
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(4) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 45 de 

zile, la cererea titularului, in cazul in care aceasta a fost majorata conform art. 103 alin. 

(2) si art. 118 alin. (7), dupa caz.”

(5) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul prevazut la art. 

104^ alin. (1), in situatia in care faptele respective fac parte din cele prevazute la art. 

101 alin. (3) si art. 102 alin. (3) lit. a) si e).”

16. Art. 104^ alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Suprapunerea perioadelor de suspendare se aplica si in cazul suspendarii 

exercitarii dreptului de a conduce prevazut la art. 103 alin. (1) lit. c) si d). ”

17. Alineatele (5) si (6) ale articolului 111 se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:

„(5) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. e) si g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 

alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) si f) din prezenta ordonanta de urgenta, precum 

si la art. 334 alin. (1) si (3) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de 

conducere se elibereaza cu drept de circulate pentru o perioada de 15 zile.

(6) La cererea titularului permisului de conducere retinut in conditiile alin. (1) lit. 

b) sau ale alin. (4), procurorul care efectueaza urmarirea penala sau exercita 

supravegherea cercetarii penale ori, in faza de judecata, instanta de judecata investita 

cu solutionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulate, cu cate cel 

mult 30 de zile, pana la dispunerea clasarii, renuntarii la urmarirea penala sau, dupa 

caz, pana la ramanerea defmitiva a hotararii judecatoresti. Modul de solutionare a 

cererii de prelungire a dreptului de circulate se comunica si sefului politiei rutiere pe 

raza careia s-a comis fapta.”

$

-L'

18. La art. 118 alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Dovada inregistrarii plangerii se prezinta de catre contravenient, persona 

prin reprezentant conventional, la unitatea de politie din care face parte/a|<Iconstatator. La data prezentarii dovezii inregistrarii plangerii, unitatea de pteif ^ A*
-
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care face parte agentul constatator va efectua mentiunile m evidente si va restitui 

permisul de conducere, retinand dovada inlocuitoare.
(...)

(5) Predarea permisului de conducere de catre contravenient se face personal, prin 

reprezentant conventional sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, m termenul 

prevazut la alin. (4), la serviciul/biroul politiei rutiere, care il va inainta unitatii de 

politie care il are in evidenta.”

19. In Anexa nr. 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) categoria AM: mopede a caror viteza maxima prin construc^ie este mai mare de 

25 km/h, dar nu depa§e§te 45 km/h;”

Art. II. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 

Ordonante a Guvernului, Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin 

Hotararea Guvernului nr. 1391/2006, publieata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei Ordonante a 

Guvernului, prin hotarare a Guvernului.

Art. III. - (1) Dispozitiile art.I pct.11-13 intra in vigoare in termen de 30 de 

zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante.
(2) Contraventiile prevazute la art. 100 alin. (1) pet. 14 si art. 101 alin. (1) pet. 

8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta Ordonanta 

a Guvernului, se aplica conducatorilor de trotinete electrice de la data 

intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului prevazuta la art. II 

aceasta data este ulterioara termenului preva
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alin.(l).

LUDiKlCOB^^

Contrasemneaza:

Ministrul afacerilor interne

Ion Marcel Vela

Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii

si administratiei

Ion Stefan

Ministrul transporturilor, infrastructurii si com/uniaiatiilor

Lucian Nrcnla^ Bode,

\

Bucure§ti,^

Nr.V5
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