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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

 

Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a 

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

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 

 

 

Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Sursa proiectului 

de act normativ 

Proiectul constituie inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, în 

aplicarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

2.2. Descrierea 

situației actuale 

Prin Ordonanța Guvernului nr. 1/2022 a fost modificată și completată 

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

drumurile publice. 

În considerarea acestor evenimente legislative, respectiv art. II din 

Ordonanța Guvernului nr. 1/2022, se impune modificarea și completarea, în 

mod corespunzător, a Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 (Regulament). 

Ca atare, este necesară reformularea expresiei privind „retragerea 

permisului de conducere” astfel încât să cuprindă și noua ipoteză cu privire 

la retragerea permisului de conducere în baza examinării medicale prin care 

s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de 

băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive. 

De asemenea, având în vedere că, potrivit prevederilor pct. 3.4.7 din 

Standardul Român 1848-7/2015, pe drumurile publice se execută marcaje 

pentru stațiile de tramvai fără refugiu îmbordurat, pentru acoperirea vidului 

legislativ existent, se impune completarea obligațiilor administratorului 

drumului public cu sarcina de a delimita și stațiile de tramvai, respectiv 

stabilirea marcajelor pentru tramvaie. 

Totodată, se corelează prevederile Regulamentului cu cele ale 

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

drumurile publice, prin înlocuirea sintagmei „marcaje provizorii” cu 

„marcaje temporare”. 

Se corelează prevederile art. 148 pct. 15 din Regulament privind 

interdicția conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier de a 

circula pe drumurile publice având montate pe autovehicul și tractor agricol 

sau forestier anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele 

prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, cu norma de 

sancționare de la art. 100 alin. (1) pct. 6 din Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 
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Pentru asigurarea exercitării atribuțiilor polițiștilor de frontieră de a 

aplica sancțiuni în cazul în care constată contravenții la regimul circulației 

pe drumurile publice, se impune acordarea dreptului  de a  efectua verificări 

în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate 

conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori 

tramvaie și acestei categorii de polițiști. 

În urma modificărilor aduse art. 102 alin. (3) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, este 

necesară reglementarea tipului de dovadă înlocuitoare a permisului de 

conducere ce se eliberează în cazurile prevăzute de art. 102 alin. (3) lit. g) 

și h). 

În prezent, Regulamentul nu stabilește o procedură de urmat în cazul 

în care titularul permisului de conducere nu a putut fi supus testării în 

vederea stabilirii concentrației de alcool pur în aerul expirat sau testării 

preliminare a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive. 

În aceste condiții, dat fiind cadrul normativ actual, pentru înlăturarea 

unui pericol imediat pentru siguranța circulației pe drumurile publice, prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 a fost introdusă instituția 

retragerii permisului de conducere până la ora 08.00 a zilei următoare, dar 

nu mai puțin de 12 ore. Astfel, este necesară reglementarea, în cuprinsul 

Regulamentului, a circuitului permiselor de conducere retrase și a 

documentelor întocmite în cazul dispunerii acestei măsuri. 

Totodată, având în vederea introducerea măsurii tehnico-

administrative a  interdicției de a conduce autovehicule pe teritoriul 

României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate 

străină, se impune modificarea în mod corespunzător a prevederilor din 

Regulament, fiind astfel necesar a se stabili documentele ce vor fi emise de 

șeful serviciului poliției rutiere pe a cărei rază de competență a fost 

constatată fapta, termenele în care aceste documente se emit și se comunică 

părților interesate, modalitatea de calcul a perioadei pentru care a fost 

dispusă interdicția, precum și circuitul permiselor de conducere eliberate de 

autoritățile altor state. 

Ținând cont că punctele de penalizare se înscriu în evidența permiselor 

de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de 

autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de către serviciul 

poliției rutiere, pentru a asigura realizarea cumulului de puncte de 

penalizare se impune ca și sancțiunea contravenționale complementară a 

punctelor de penalizare, aplicată de către poliția locală, să fie înscrisă în 

evidența informatică în același termen legal de cel mult 10 zile. 

De asemenea, este necesară corelarea cazurilor în care se dispune 

restituirea permisului de conducere, la cererea titularului. 

Nu în ultimul rând, se impune corelarea prevederilor Regulamentului 

cu modificările aduse măsurii administrative a reducerii perioadei de 

suspendare a exercitării dreptului de a conduce, respectiv cu cele aduse 

perioadei în care poate fi susținut testul de verificare a cunoașterii regulilor 

de circulație. 
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2.3. Schimbări 

preconizate 

Proiectul cuprinde dispoziții prin care: 

- se redefinește noțiunea privind „retragerea permisului de 

conducere”, astfel încât să cuprindă toate cazurile în care se dispune 

această măsură, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002; 

- se introduce o nouă obligație în sarcina administratorului drumului 

public cu privire la amenajarea stațiilor de tramvaie; 

- se reglementează marcajele necesare pentru stațiile de tramvaie care 

nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni; 

- se reglementează marcajul format dintr-o linie în zig-zag pentru 

semnalizarea stațiilor de tramvaie; 

- se înlocuiește sintagma „marcaje provizorii” cu „marcaje 

temporare”; 

- se corelează norma de conduită privind interdicția conducătorului 

de autovehicul, tractor agricol sau forestier de a circula pe drumurile 

publice având montate pe autovehicul şi tractor agricol sau forestier 

anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în 

certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, cu norma de sancționare 

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

drumurile publice; 

- se reglementează posibilitatea poliției de frontieră de a efectua 

verificări în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor 

aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori 

tramvaie; 

- se reglementează tipul de dovadă înlocuitoare a permisului de 

conducere ce se eliberează în cazurile prevăzute de art. 102 alin. (3) lit. g) 

și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația 

pe drumurile publice; 

- se stabilește circuitul permiselor de conducere reținute în funcție de 

natura faptelor săvârșire; 

- se corelează prevederile Regulamentului cu noile cazuri în care se 

eliberează dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de 

circulație; 

- se completează Regulamentul cu prevederile necesare punerii în 

aplicare a măsurii tehnico-administrative a interdicției de a conduce 

autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere 

eliberate de o autoritate străină; 

- se completează Regulamentul cu prevederile necesare punerii în 

aplicare a beneficiului reducerii perioadei de suspendare a exercitării 

dreptului de a conduce. 

 

2.4. Alte informații 

 

 

 

Secțiunea a 3-a - Impactul socioeconomic 

 

3.1. Descrierea 

generală a beneficiilor 

şi costurilor estimate 

ca urmare a intrării în 

vigoare a actului 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.2. Impactul social 

 

Creșterea gradului de siguranță rutieră. 

 

3.3. Impactul asupra 

drepturilor şi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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libertăţilor 

fundamentale ale 

omului 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1. Impactul asupra 

economiei şi asupra 

principalilor indicatori 

macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.2. Impactul asupra 

mediului concurențial 

și domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul asupra 

mediului înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea 

costurilor şi 

beneficiilor din 

perspectiva inovării şi 

digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea 

costurilor şi 

beneficiilor din 

perspectiva dezvoltării 

durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9. Alte informații 

 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  

pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli 

şi venituri 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 

ani 

1 
2022 2023 2024 2025 2026 

7 
2 3 4 5 6 

4.1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

     (i) impozit pe profit - - - - - - 

     (ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

     (i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

- - - - - - 

     (i) contribuții de asigurări - - - - - - 

d) alte tipuri de venituri: - - - - - - 

4.2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care:  

- - - - - - 
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a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri și servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri și servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

- - - - - - 

     (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

     (ii) bunuri și servicii - - - - - - 

d) alte tipuri de cheltuieli: - - - - - - 

4.3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 

 

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

 

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată; 

b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 

priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8. Alte informații 

 

 

 

Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

5.1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ.                         

         

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziții.             

 

 

 

 

a) Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice. 

5.2. Impactul asupra legislației în 

domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislația UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.1. Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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5.3.2 Măsuri normative necesare 

aplicării actelor legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.5. Alte acte normative și/sau 

documente internaționale din care 

decurg angajamente asumate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.6. Alte informații  

 

Secțiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea 

procedurii de participare la 

elaborarea actelor normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.2. Informații privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme 

implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.3. Informaţii despre consultările 

organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale 

Proiectul va fi supus consultării structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu 

prevederile H.G. nr.635/2022 privind procedura de consultare 

a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

 

6.4. Informaţii privind puncte de 

vedere/opinii emise de organisme 

consultative constituite prin acte 

normative  

 

6.5. Informații privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

 

 

a) Proiectul a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 

_____________. 

6.6. Alte informații 

 

 

 

Secțiunea a 7-a - Activități de informare publică privind elaborarea  

și implementarea proiectului de act normativ 

 

7.1. Informarea societății civile cu 

privire la elaborarea proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ va fi supus procedurii de consultare 

publică stabilită de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările ulterioare.  

 

7.2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

și efectele asupra sănătății și 

securității cetățenilor sau 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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diversității biologice 

 

Secțiunea a 8-a - Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act 

normativ 

 

8.1. Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

8.2. Alte informații 

 

Nu este necesară instituirea unui mecanism de monitorizare şi 

evaluare a implementării proiectului, acesta asigurând 

corelarea cu cadrul normativ de nivel superior. 
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În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și 

completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 

 

 

  MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

AVIZAT 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI 

INFRASTRUCTURII 

 

 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, 

LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI 

 

 

CSEKE ATTILA-ZOLTÁN 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

 

MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


