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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 221/2020 pentru modiHcarea §i completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a 

regulilor privind perioadele de conducere, pauzele §i perioadele de 

odihna ale conducatorilor auto §i utilizarea aparatelor de 

inregistrare a activitatii acestora

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 221 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea §i completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de 

aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele §i 
perioadele de odihna ale conducMorilor auto §i utilizarea aparatelor de 

inregistrare a activitatii acestora, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1329 din 31 decembrie 2020, cu urmatoarele 

modificari §i completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou 

punct, cu urmatorul cuprins:
- La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Prezenta ordonanfa stabile§te cadrul de aplicare a 

regulilor privind perioadele de conducere, pauzele §i perioadele de 

odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport
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rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 
Parlamentului European §i al Consiliului din 15 martie 2006 privind 

armonizarea anumitor dispozifii ale legisla^iei sociale in domeniul 

transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 3.821/85 (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului §i de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit in 

continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, operaliuni de transport 

rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea 

echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere intemationale 

(AETR), denumit in continuare Acordul AETR, sau operatiuni de 

transport rutier care fac obiectul Acordului comercial si de cooperare 

intre Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, 
pe de o parte, si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pe de 

alta parte, denumit in continuare Acordul UE-UK.”

2. La articolul I punctul 2, articolul 2 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 2. - (1) Opera|iunile de transport la care se face referire la 

art. 13 alin. (1) lit. a)-d), f)-h) §i j)-r) din Regulamentul (CE) 

nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul Romaniei, de la aplicarea 

prevederilor art. 5-9 din acest regulament.
(2) Vehiculele care efectueaza operatiunile de transport la care 

se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), f)-h) §i j)-r) din Regulamentul 

(CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul Romaniei, de la aplicarea 

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014.”

3. La articolul I punctul 3, alineatele (1) si (4) ale articolului 

4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. - (1) Controlul respectarii prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale 

Regulamentului (UE) nr.2020/1.054, ale Acordului AETR, ale 

Acordului UE-UK §i ale prezentei ordonan^e se va desfa§ura atat in 

trafic, cat §i la sediile intreprinderilor §i operatorilor de transport rutier.

(4) Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire 

la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale 

Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 

nr. 2020/1.054, ale Acordului AETR §i ale Acordului UE-UK este
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Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in 

continuare Coordonator national.”

4. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc doua noi puncte, 
pet. 3^ §i 3^, cu urmatorul cuprins:

«3K La articolul 5, literele c) si d) se modified si vor avea 

urmatorul cuprins:
„c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportari 

statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 

din Regulamentul Parlamentului European §i al Consiliului (CE) 

nr. 561/2006 §i ale Deciziei de punere in aplicare (UE) nr. 2017/1013 a 

Comisiei din 30 martie 2017 de stabilire a formularului tip pentru 

raportare mentionat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 
Parlamentului European §i al Consiliului, denumita in continuare Decizia 

(UE) nr. 1013/2017;
d) colaboreaza cu organismele similare din celelalte state 

membre ale Uniunii Europene, in vederea depistarii §i sanclionarii unor 

eventuale incalcari ale prevederilor Regulamentului Parlamentului 

European §i al Consiliului (CE) nr.561/2006, Regulamentului Consiliului 

(CEE) nr. 3.821/85, Regulamentului (UE) nr. 165/2014, Acordului AETR 

§i/sau Acordului UE-UK, acolo unde exista indicii in acest sens;”
3^. La articolul 6, alineatul (1) se modified si va avea urmdtorul

cuprins:
„Art.6. - (1) Toate instituliile implicate in activitatea de control 

vor inainta anual Coordonatorului national statistic! detaliate cu privire 

la controalele desfa§urate, in limita de competenla a acestora, conform 

Deciziei (UE) m. 1013/2017.”»

5. La articolul I punctul 5, partea introductiva a alineatului 

(1) al articolului 8 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. - (1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari deosebit de 

grave ale dispoziliilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale 

Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 

2020/1.054 §i, dupa caz, ale Acordului AETR sau ale Acordului UE-UK, 
carora le sunt aplicabile dispozi^iile art. 6 alin. (1) lit. b) din 

Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European §i al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune 

privind condi^iile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de 

operator de transport rutier §i de abrogare a Directive! nr. 96/26/CE a
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Consiliului, §i constituie contraven^ii daca acestea nu au fost savar§ite in 

astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:”

6. La articolul I punctul 8, partea introductiva a alineatului 

(2) al articolului 8 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(2) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale 

dispozi|iilor Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Regulamentului 

(UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 §i, dupa caz, ale 

Acordului AETR sau ale Acordului UE-UK §i constituie contraven|ii, 
daca acestea nu au fost savar§ite in astfel de condilii incat, potrivit legii 

penale, sa constituie infracliuni:”

7. La articolul I, punctul 9 se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„9. La articolul 8 alineatul (2), literele 1), m), hh) se modifica fi 

vor avea urmatorul cuprins:
„1) utilizarea in conditii necorespunzatoare a posibilitatii de 

derogare prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 
561/2006 sau la art. 8 alin. 6 lit. b) din Acordul AETR, dupa caz;

m) remunerarea de catre intreprindere/operatorul de transport 

rutier a conducatorilor auto angajali sau pu§i la dispozi|ia sa in funclie 

de distan^a parcursa, de rapiditatea livrarii §i/sau de cantitatea de marfliri 

transportata, chiar §i sub forma de prime sau majorari salariale, numai in 

cazul in care o asemenea remunerare este de natura sa pericliteze 

siguranta rutiera §i/sau sa incurajeze incalcarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR sau ale 

Acordului UE-UK, dupa caz.

hh) nerespectarea de catre conducatorul auto a prevederilor 

privind efectuarea perioadelor de repaus saptamanal sau nerespectarea 

de catre conducatorul auto a prevederilor privind compensarea in cazul 

efectuarii perioadelor de repaus saptamanal reduse;”

8. La articolul I punctul 10, literele kk) - mm) ale 

alineatului (2) al articolului 8, se modifica §i vor avea urmatorul 

cuprins:
„kk) depa§irea a 12 perioade consecutive de 24 de ore dupa 

perioada precedents de repaus normals, cu 12 ore sau mai mult, in cazul
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aplicarii derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 

vnr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, dupa caz, 
de catre un conducator auto care asigura un singur serviciu ocazional de 

transport international de persoane;
11) nerespectarea perioadei de repaus saptamanal luat dupa 12 

perioade consecutive de 24 de ore, in situatia in care aceasta este mai 

mica sau egala cu 65 de ore, in cazul aplicarii derogarii prevazute la 

art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) 

lit. b) din Acordul AETR, dupa caz, de catre un conducator auto care 

asigura un singur serviciu ocazional de transport international de 

persoane;
mm) nerespectarea perioadei de conducere intre orele 22,00 §i 

6,00, in situatia in care aceasta este mai mare sau egala cu 4,5 ore inainte 

de pauza, daca vehiculul nu este condus de mai multi conducatori auto, 
in cazul aplicmi derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul 

(CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, dupa 

caz, de catre un conducator auto care asigura un singur serviciu 

ocazional de transport international de persoane;”

9. La articolul I punctul 11, partea introductiva a 

alineatului (3) al articolului 8 se modifica §i va avea urmatorul 

cuprins:
„(3) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari grave ale 

dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului 

(UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1054 §i, dupa caz, ale 

Acordului AETR sau ale Acordului UE-UK, §i constituie contraventii, 
daca acestea nu au fost savar§ite in astfel de conditii incat, potrivit legii 

penale, sa constituie infractiuni:”

10. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou 

punct, pet. 11^, cu urmatorul cuprins:
«11K La articolul 8 alineatul (3), litera p) se modified si va avea 

urmatorul cuprins:
„p) neintroducerea/neinregistrarea manuala a datelor atunci 

cand acest lucru se impune conform reglementarilor in vigoare;”
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11. La articolul I punctul 12, literele v), x), aa), bb) §i cc) ale 

alineatului (3) al articolului 8 se modifica §i vor avea urmatorul 

cuprins:
„v) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul 

(CE) nr. 561/2006, ale art. 6 alin. (5) din Acordul AETR sau ale art. 4 

alin. (5) din sectiunea 2, partea B, din Anexa ROAD-1 la Acordul 

UE-UK, dupa caz, privind inregistrarea activitalilor desfa§urate de 

conducatorul auto pe foaia de inregistrare, pe un document imprimat sau 

cu ajutorul func^iei de introducere manuala de date oferita de tahograf;

x) nerespectarea de catre conducatorul auto a prevederilor art. 9 

alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, ale art. 8 bis alin. (1) din 

Acordul AETR sau ale art. 6 alin. (12) din sectiunea 2, partea B din 

Anexa ROAD-1 la Acordul UE-UK, dupa caz, privind efectuarea 

perioadelor de repaus zilnic normal §i redus, in cazul in care acesta 

insoteste un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul;

aa) depa§irea a 12 perioade consecutive de 24 de ore dupa 

perioada precedents de repaus normals, cu 3-12 ore, in cazul aplicSrii 

derogSrii prevSzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 

nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. 6 lit. b) din Acordul AETR, dupS caz, de 

cStre un conducStor auto care asigurS un singur serviciu ocazional de 

transport international de persoane;
bb) nerespectarea perioadei de repaus sSptSmanal luat dupS 12 

perioade consecutive de 24 de ore, in situa(ia in care este cuprinsS intre 

65-67 ore, in cazul aplicSrii derogSrii prevSzute la art. 8 alin. (6a) din 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. 6 lit. b) din Acordul 

AETR, dupS caz, de cStre un conducStor auto care asigurS un singur 

serviciu ocazional de transport international de persoane;
cc) nerespectarea perioadei de conducere intre orele 22,00 §i 

6,00, in situatia in care aceasta este mai mare de 3 ore §i mai micS de 4,5 

ore inainte de pauzS, dacS vehiculul nu este condus de mai mul^i 
conducStori auto, in cazul aplicSrii derogSrii prevSzute la art. 8 alin. (6a) 

din Regulamentul CE nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. 6 lit. b) din Acordul 

AETR, dupS caz, de cStre un conducStor auto care asigurS un singur 

serviciu ocazional de transport international de persoane;”
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12. La articolul I punctul 13, partea introductiva a 

alineatului (4) al articolului 8 se modifica §i va avea urmatorul 

cuprins:
„(4) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale 

dispozi^iilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului 

(UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1054 §i, dupa caz, ale 

Acordului AETR sau ale Acordului UE-UK §i constituie contraventii:”

13. La articolul I punctul 14, literele t), u), x) si y) ale 

alineatului (4) al articolului 8 se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins:
„t) nerespectarea de catre conducatorul auto a prevederilor 

art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, ale art. 9 din Acordul 

AETR sau ale ait. 8 din sectiunea 2 partea B din Anexa ROAD-1 la 

Acordul UE-UK, dupa caz, indicarea manuala a cauzei derogMi sau 

compensarea perioadei de prelungire;

u) depasirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore dupa 

perioada precedenta de repaus normala, cu pana la 3 ore, in cazul 

aplicarii derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 

nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, dupa caz, de 

catre un conducator auto care asigura un singur serviciu ocazional de 

transport international de persoane;

x) nerespectarea de catre intreprindere/operatorul de transport
rutier a obligatiei de a organiza activitatea conducatorilor auto in 

conditiile prevazute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE)
nr. 561/2006 sau la art. 6 alin. (10) din sectiunea 2 partea B din Anexa 

ROAD-1 la Acordul UE-UK, dupa caz;
y) nerespectarea de catre intreprindere/operatorul de transport

rutier a obligatiei de a pastra la sediu documentele care atesta 

indeplinirea obligatiei de a organiza activitatea conducatorilor auto in 

conditiile prevazute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE)
nr. 561/2006 sau la art. 6 alin. (10) din sectiunea 2 partea B din Anexa 

ROAD-1 la Acordul UE-UK, dupa caz, pentru a le prezenta la cererea 

personalului de control autorizat;”
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE
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