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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel: 021.316.03.43.     Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
         București, 30.01.2020 

                                                        Nr.4c-3/411/2019 
 
  

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 

ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE ION MOCIOALCĂ 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

DOMNULUI PREȘEDINTE HALICI NICUȘOR 

 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

DOMNULUI PREȘEDINTE BODEA MARIUS 

 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

526/2019 din 28 octombrie 2019. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
      

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

simona.tirzioru
Original



 1

Parlamentul României 
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 București, 30.01.2020 
                                                        Nr.4c-3/411/2019 

 
 

 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate spre 

dezbatere, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 526/2019 din 28 octombrie 2019, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/411/2019 din 29 octombrie 2019. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 621/19.07.2019, avizează favorabil 

proiectul de Lege cu observații și propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  

în sedinţa din 21 octombrie 2019, în condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

 Consiliul Economic şi Social, cu avizul nr. 3733 din data 16.07.2019, 

avizează favorabil propunerea legislativă. 
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 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, în ședința din data de 11 noiembrie 2019, a avizat favorabil proiectul 

de Lege. 

 Propunerea legislativa are ca obiect modificarea şi completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 

reglementării circulaţiei pe drumurile publice a trotinetelor electrice.                      

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de 

lege în ședința din 29 ianuarie 2020. În urma dezbaterii, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege cu 

amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport, din următoarele considerente: 

1. În situația în care se dorește permiterea exclusivă a circulației trotinetelor 

electrice pe drumurile publice este necesară reglementarea unei interdicții 

exprese a circulației celorlalte categorii de mijloace electrice, cu sancțiunea 

aferentă nerespectării acesteia. 

2. În ceea ce privește regulile de circulație pe care trebuie să le respecte 

conducătorii acestor vehicule, reglementarea acestora ar trebui să aibă la bază o 

diferențiere a trotinetelor electrice în funcție de viteza maximă constructivă. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

 La lucrările ședinței au fost prezenți în calitate de invitați domnul Brăcea 

Florentin, director și doamna Dragnea Maria, ofițer specialist din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Camera decizională pentru acest proiect de Lege este Camera 

Deputaților.
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Anexa 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
Crt. 

OUG 195/2002 Text Senat Amendamente respinse/autor Motivarea Cameră 
Decizională 

1.   Lege 
 

pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice 

Nemodificat 
 

 Camera Deputaților 

2.   Articol unic.- Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.195/2002 
privind circulația pe drumurile 
publice, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

Articol I. - Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 
Autori: Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională, Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 

 Camera Deputaților 

3.   1. După punctul 10 al articolului 
6 se introduce un nou punct 101, 
cu următorul cuprins: 
„101. Trotinetă electrică - vehicul, 
cu două sau trei roți, a cărui viteză 
maximă prin construcție nu 
depășește 40 km/h și care este 
echipat cu un motor electric a cărui 
putere nominală continuă maximă 
nu depășește 2 kW.” 

Nemodificat 
Autor: Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională 
 
Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
 
„101. Trotinetă electrică - vehicul, 
cu două sau trei roți, a cărui viteză 
maximă prin construcție nu 
depășește 40 km/h și care este 
echipat cu un motor electric a 

 
 
 
 
 
Text preluat integral 
la pct. 322. 
 

Camera Deputaților 
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cărui putere nominală continuă 
maximă nu depășește 2 kW și este 
folosită de o singură persoană.” 
Autor: Benedek Zacharie – 
U.D.M.R. 

4.   
 
 
Art. 6. - 26.prioritate de 
trecere - dreptul unui 
participant la trafic de a trece 
înaintea celorlalţi participanţi 
la trafic cu care se 
intersectează, în conformitate 
cu prevederile legale privind 
circulaţia pe drumurile 
publice; 

2. Punctul 26 a1 articolului 6 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„26. Pista pentru biciclete - 
subdiviziunea părții carosabile, a 
trotuarului ori a acostamentului 
sau pista separată de drum, 
special amenajată, semnalizată și 
marcată corespunzător, destinată 
numai circulației bicicletelor, 
mopedelor și a trotinetelor 
electrice.” 

Nemodificat 
 
 

 Camera Deputaților 

5.    După punctul 32 al articolului 6 
se introduce un nou punct 322, 
cu următorul cuprins: 
„322. Trotinetă electrică - vehicul, 
cu două sau trei roți, a cărui viteză 
maximă prin construcție nu 
depășește 40 km/h și care este 
echipat cu un motor electric a 
cărui putere nominală continuă 
maximă nu depășește 2 kW.” 
Autor: Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 

 Camera Deputaților 

6.   
 
 
Art. 12. - (1) Pentru a circula pe 
drumurile publice, vehiculele, 
cu excepţia celor trase sau 

3. Alineatul (1) a1 articolului 12 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Pentru a circula pe drumurile 
publice, vehiculele, cu excepția 
celor trase sau împinse cu mâna, a 

Nemodificat  Camera Deputaților 
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împinse cu mâna şi a 
bicicletelor, trebuie să fie 
înmatriculate ori înregistrate, 
după caz, şi să poarte plăcuţe cu 
numărul de înmatriculare sau de 
înregistrare, cu forme, 
dimensiuni şi conţinut prevăzute 
de standardele în vigoare. 

bicicletelor și a trotinetelor 
electrice, trebuie să fie 
înmatriculate ori înregistrate, după 
caz, și să poarte plăcuțe cu numărul 
de înmatriculare sau de înregistrare, 
cu forme, dimensiuni și conținut 
prevăzute de standardele în 
vigoare.” 

7.   
 
Art. 41. - (3)  Dacă un drum este 
prevăzut cu o pistă specială 
destinată circulaţiei bicicletelor, 
acestea vor fi conduse numai pe 
pista respectivă. 

4. Alineatul (3) al articolului 41 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Dacă un drum este prevăzut cu 
o pistă specială destinată circulației 
bicicletelor și a trotinetelor 
electrice, acestea vor fi conduse 
numai pe pista respectivă.” 

Nemodificat  Camera Deputaților 

8.   
 
 
Art. 63. - (5) Vehiculul oprit sau 
staţionat pe partea carosabilă 
trebuie aşezat lângă şi în paralel 
cu marginea acesteia, pe un 
singur rând, dacă printr-un alt 
mijloc de semnalizare nu se 
dispune altfel. Motocicletele 
fără ataş, mopedele şi bicicletele 
pot fi oprite sau staţionate şi 
câte două, una lângă alta. 

5. Alineatul (5) al articolului 63 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Vehiculul oprit sau staționat pe 
partea carosabilă trebuie așezat 
lângă și în paralel cu marginea 
acesteia, pe un singur rând, dacă 
printr-un alt mijloc de semnalizare 
nu se dispune altfel. Motocicletele 
fără ataș, mopedele, bicicletele și 
trotinetele electrice pot fi oprite 
sau staționate și câte două, una 
lângă alta.” 

Nemodificat  Camera Deputaților 

9.   
 
 
Art. 70. - (2) Pentru a conduce o 
bicicletă pe drumurile publice, 
conducătorul acesteia trebuie să 

6.  Alineatul (2) și (3) al 
articolului 70 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
„(2) Pentru a conduce o bicicletă 
sau o trotinetă electrică pe 
drumurile publice, conducătorul 

Nemodificat  Camera Deputaților 
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aibă vârsta de cel puţin 14 ani. 
(3) Bicicletele şi mopedele care 
circulă pe drumurile publice 
trebuie să fie echipate cu 
mijloace de iluminare şi 
dispozitive reflectorizant-
fluorescente. Este interzisă 
circulaţia acestora pe timp de 
noapte fără aceste mijloace şi 
dispozitive în stare de 
funcţionare. 

acesteia trebuie să aibă vârsta de cel 
puțin 14 ani. 
(3) Bicicletele, trotinetele electrice 
și mopedele care circulă pe 
drumurile publice trebuie să fie 
echipate cu mijloace de iluminare și 
dispozitive reflectorizant-
fluorescente. Este interzisă 
circulația acestora pe timp de 
noapte fără aceste mijloace și 
dispozitive în stare de funcționare.” 

10.   7. După alineatul (3) al articolului 
70 se introduce un nou alineat 
(4), cu următorul cuprins: 
„(4) Casca de protecție este 
obligatorie  pentru  conducătorii  de 
biciclete sau trotinete electrice pe 
drumurile publice, dacă aceştia au 
sub 18 ani.” 

Nemodificat  Camera Deputaților 

11.   
 
Art. 73. - Regulile privind 
circulaţia pe drumurile publice a 
bicicletelor, vehiculelor cu 
tracţiune animală, a 
conducătorilor de coloane 
militare, cortegii, grupuri 
organizate, precum şi de 
animale se stabilesc prin 
regulament. 

8. Articolul 73 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Regulile privind circulația pe 
drumurile publice a bicicletelor, a 
trotinetelor electrice, vehiculelor 
cu tracțiune animală, a 
conducătorilor de coloane militare, 
cortegii, grupuri organizate, precum 
și de animale se stabilesc prin 
regulament.” 

Nemodificat  Camera Deputaților 

12.   
 
 
Art. 101. – (1) 8. Nerespectarea 
normelor privind circulaţia 

9. Punctul 8 de la alineatul (1) al 
articolului 101 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„8. nerespectarea normelor privind 
circulația bicicletelor sau a 

Nemodificat  Camera Deputaților 
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bicicletelor; trotinetelor electrice.” 
13.    „Articolul II – În termen de 60 

de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
Guvernul va modifica în mod 
corespunzător Regulamentul de 
aplicare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
1391/2006, cu modificările și 
completările ulterioare.” 
Autor: Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională, Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 

 Camera Deputaților 

 
 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
Sef birou, Cristina Neicu 


