HOTARARE nr. 480
din 10 iulie 2013
pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013
Data intrarii in vigoare: 08 August 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I - Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26
octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Autovehiculul, tramvaiul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza
lipsei, alterării ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau ştanţate de
constructor, precum şi autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi
identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor
deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaţia
pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate
stabili provenienţa legală a acestora."
2. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.
3. Articolul 30 se abrogă.
4. La articolul 32, alineatul (2) se abrogă.
5. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 33. - Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de
conducere, denumită în continuare candidat, trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să aibă vârsta minimă prevăzută de art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din
categoria pentru care solicită examinarea;
c) să nu se găsească sub incidenţa prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu excepţia situaţiilor când face dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute
de art. 116 din acelaşi act normativ;"

6. Articolele 34 şi 35 se abrogă.
7. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 36. - Cursul de pregătire teoretică şi practică în vederea susţinerii examenului
pentru obţinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii."
8. Articolul 37 se abrogă.
9. La articolul 38, alineatul (1) se abrogă.
10. La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Au dreptul să conducă vehicule din categoria Tr şi posesorii permiselor de
conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE, după cum urmează:
a) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă
tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o
remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
b) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul să
conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se
poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;
c) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul să conducă
tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa
o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
d) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul să
conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se
poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică decât
greutatea maximă a tractorului."
11. Articolele 39 şi 40 se abrogă.
12. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Autovehiculele destinate învăţării conducerii şi cele folosite la susţinerea
probei practice a examenului de obţinere a permisului de conducere trebuie să fie din
categoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere, să fie dotate
cu dublă comandă, cel puţin pentru pedalele de ambreiaj şi frână, cu excepţia
autovehiculelor cu transmisie automată şi a motocicletelor, care se dotează cu dublă
comandă cel puţin pentru pedala de frână, şi să îndeplinească toate celelalte condiţii
prevăzute de actele normative în vigoare."
13. Articolele 42 - 44 se abrogă.
14. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 100. - (1) Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile,
benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe
drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete şi
celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de
mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.
(2) Vehiculele din categoria AM, A1, A2 şi A, atunci când circulă pe drumul public,
trebuie conduse numai pe un singur rând."
15. La articolul 114, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (6) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
"Art. 114. - (1) Conducătorii de autovehicule şi tramvaie sunt obligaţi să folosească
instalaţiile de iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:

.................................................................
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule şi tramvaie trebuie
să pună în funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în
care această manevră este impusă de blocarea circulaţiei pe sensul de mers."
16. La articolul 116, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Intenţia conducătorilor de autovehicule şi tramvaie de a schimba direcţia de mers,
de a ieşi dintr-un rând de vehicule staţionate ori de a intra într-un asemenea rând, de a
trece pe o altă bandă de circulaţie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau a celor
care urmează să efectueze întoarcere, depăşire ori oprire se semnalizează prin punerea
în funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în
afara localităţilor înainte de începerea efectuării manevrelor.
(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor şi tramvaielor pe partea
carosabilă se semnalizează cu lumina roşie din spate."
17. La articolul 148, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM,
A1, A2 şi A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de
mărfuri."
18. La articolul 148, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu
următorul cuprins:
"22. să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se
deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A."
19. La articolul 149 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 şi A, în partea din spate, lângă numărul
de înmatriculare sau înregistrare, după caz;
b) la celelalte autovehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea
stângă jos;"
20. La capitolul V "Reguli de circulaţie", secţiunea a 4-a, titlul paragrafului 1 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"§ 1. Circulaţia bicicletelor"
21. La articolul 160, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 160. - (1) Bicicletele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai
pe un singur rând."
22. La articolul 160, alineatul (2) se abrogă.
23. La articolul 161 alineatul (1), partea introductivă, precum şi literele b) şi o) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 161. - (1) Se interzice conducătorilor de biciclete:
................................................................
b) să înveţe să conducă biciclete pe drumurile intens circulate;
................................................................
o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se
deplasează pe bicicletă;"
24. La articolul 161, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligaţi să

aibă asupra lor actul de identitate."
25. La articolul 189, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 189 - (1) Poliţistul rutier este obligat, ca atunci când verifică documentele unui
conducător de autovehicul sau tramvai, să urmărească dacă există concordanţă între
datele înscrise în actul de identitate şi cele din permisul de conducere. În cazul în care
constată neconcordanţe referitoare la nume, prenume, precum şi în cazul în care
termenul de valabilitate a expirat, poliţistul rutier este obligat să reţină permisul de
conducere şi să elibereze dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie de 15
zile."
26. La articolul 203, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful
serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei
unui certificat de deces."
ART. II - (1) Candidaţii care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au fost
declaraţi "admis" la proba teoretică şi nu au finalizat examenul pentru obţinerea
permisului de conducere susţin proba practică în conformitate cu reglementările în
vigoare la data promovării probei teoretice.
(2) Până la data de 19 ianuarie 2014, pregătirea teoretică şi practică prin cursuri
organizate de unităţi se consideră realizată în situaţia candidaţilor la examenul
pentru obţinerea permisului de conducere din categoria AM, care fac dovada că au
absolvit cursul de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a
conducătorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013.
ART. III - Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26
octombrie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările
aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea
I, dându-se textelor o nouă numerotare.
ART. IV - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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