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ROMANIA

PARLAMENTUL ROMANIEI
Camera Deputatilor Senat

LEGE
pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulatia pe driimurile publice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. I Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulada pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oflcial al 
Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modiflcarile si 
completarile ulterioare, se modiflca ^i se completeaza dupa cum 
urmeaza:

1. La articolul 6, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu 
urmatorul cuprins:

"5^1. drum expres - drum national rapid, semnalizat special, rezervat 
exclusiv circulafiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serve^te 
proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separat printr-o 
zona mediana sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor 
locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel pufin doua benzi de 
circulatie §i acostament pe sens, accesibil numai prin noduri sau intersectii 
reglementate §i pe care oprirea §i stationarea pe partea carosabila sunt 
interzise.”

2. Alineatul (4) al articolului 49 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

“ (4) Limitele maxime de viteza in afara localitatilor sunt:
a) pe autostrazi -130 km/h;
b) pe drumurile expres -120 km/h;
c) pe drumurile nationale europene (E) - 100 km/h;
d) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h. ”



3. Alineatul (1) al articolului 50 se modifica va avea urmatorul cuprins:

“(1) Vitezele maxime admise in afara localitatilor pentru categoriile de 
autovehicule prevazute in anexa nr. (1) sunt urmatoarele:
a) 130 km/h pe autostrazi, 120 km/h pe drumurile expres, 100 km/h pe pe
drumurile nationale europene (E) 90 km/h pe celelalte categorii de
drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A §i B;
b) 110 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe 
drumurile nationale europene (E) ?i 80 km/h pe celelalte categorii de 
drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D si categoria Dl;
c) 90 km/h pe autostrazi, 85 km/h pe drumuri expres, 80 km/h pe drumurile 
nationale europene (E) §i 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, 
pentru autovehiculele din categoriile Al, B1 si Cl;
d) 45 km/h, pentru tractoare §i mopede.”

4. La Capitolul V, Secfiunea a 4-a - Circulatia pe autostrazi, cuprinzand 
articolul 74, se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

“Sectiunea a 4-a Circulatia pe autostrazi §i drumuri expres 
Articolul 74 (l)Pe autostrazi sau drumuri expres este interzisa circulatia 
pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depa^ite, fea autorizatie 
speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform 
reglementarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, 
a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor, trotinetelor electrice 
si mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere §i a ma§milor 
autopropulsate pentru lucrari agricole, precum §i a vehiculelor care, prin 
constructie sau din alte cauze, nu pot depa§i viteza de 50 km/h
(2) De asemenea, pe autostrazi sau drumuri expres sunt interzise invatarea 
conducerii unui vehicul, mcercarile prototipurilor de §asiuri §i de 
autovehicule,
antrenamentele §i competitiile sportive de orice fel, precum §i cortegiile.
(3) Se interzice circulafia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda 
de urgenta sau acostament cu exceptia cazurilor justificate, precum §i a 
autovehiculelor cu regim de circulate prioritar.
(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau 
de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea 
dreapta a autostrazii sau drumului expres, in sensul de mers.”

defil&ile caravanele publicitare.manifestatiile,



5. La articolul 108 alineatul (1) litera d), punctele 5-7 se modifica §i vor avea 
urmatorul cuprins:

“5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de 
circulatie pe autostrada sau drum expres;
6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada sau drum expres in 
alte locuri decat cele special amenajate §i semnalizate;
7. executarea pe autostrada sau drum expres a manevrei de intoarcere sau de 
mers inapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt 
prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordxirile dintre cele 
doua parfi carosabile”

Art. II. Ordonanta de urgen|a a Guvemuluinr. 195/2002 privind circulatia 
pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 670 din 3 august 2006, cu modific^le §i completmle ulterioare, inclusiv 
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial, Partea 
I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 
prevederilor art.75 §i ale art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, 
republicata.
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