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Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002  
privind circulaţia pe drumurile publice

republicată[1] 
 în M. Of. nr. 670 din 3 august 2006

cu modiicările şi completările aduse prin:
¾¾ ¾O.U.G. nr. 63/2006 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 792 
din 20 septembrie 2006);

 ¾ Legea nr. 6/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 63/2006 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 30 din 17 
ianuarie 2007);

 ¾ O.U.G. nr. 69/2007 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 443 
din 29 iunie 2007);

 ¾ O.U.G. nr. 146/2008 pentru modiicarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 754 
din 7 noiembrie 2008);

 ¾ O.U.G. nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Gu-
vernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 126 din 
2 martie 2009);

 ¾ O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii iscale (M. 
Of. nr. 421 din 23 iunie 2010);

 ¾ Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proce-
selor (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);

 ¾ O.G. nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei 
rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii 

[1]  Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată 
în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 şi rectiicată în 
Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006, dându-se textelor o 
nouă numerotare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice a fost publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 
2002 şi ulterior adoptării a mai fost modiicată şi completată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modiicarea şi completarea 
unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător 
desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare 
civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certiicatelor de înmatriculare a 
vehiculelor, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, 
aprobată cu modiicări şi completări prin Legea nr. 520/2004, publicată în Monitorul Oicial 
al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
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de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale speciice 
activităţii de transport rutier (M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2011);

 ¾ Legea nr. 161/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru 
aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia su-
melor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control 
în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale speciice activităţii de transport 
rutier (M. Of. nr. 503 din 14 iulie 2011);

 ¾ Legea nr. 203/2012 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M. Of. nr. 760 
din 12 noiembrie 2010);

 ¾ Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Co-
dul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), în vigoare de la 1 februarie 
2014, conform art. 247.
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Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a 
celorlalte categorii de participanţi la traic, drepturile, obligaţiile şi răspun-
derile care revin persoanelor izice şi juridice, precum şi atribuţiile unor 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dis-
poziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop 
asigurarea desfăşurării luente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile 
publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii per-
soanelor participante la traic sau alate în zona drumului public, protecţia 
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii 
publice şi private, cât şi a mediului.

(3) Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice 
privind iniţierea şi avizarea unor reglementări, precum şi aplicarea şi exer-
citarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei 
Române.

(4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după 
caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest 
domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu 
respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este 
parte.

(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor parti-
cipanţilor la traic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circu-
laţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.

Art. 2. Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor 
de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile 
legale în cazul în care constată încălcări ale acestora.

Art. 3. Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte 
zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face cu respectarea 
reglementărilor instituite pentru acele zone.

Art. 4. Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din siste-
mul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se efectuează de 

Art. 1-4


