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pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență  

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

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Ordonanța de urgență a Guvernului  

nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

1. La articolul 100 alineatul (1), după punctul 13 se introduce 

un nou punct, pct. 14, cu următorul cuprins: 

„14. nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor, cu 

excepția cazurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 8.” 
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2. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor, 

prevăzută la art. 70 alin. (3) din prezenta ordonanță de urgență coroborat 

cu art. 14 și 15 din Regulamentul de aplicare  a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1391/2006, a interdicțiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) din prezenta 

ordonanță de urgență și a art. 52 alin. (1), și art. 161  

alin. (1) lit. f), g) și r) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și a obligațiilor 

prevăzute la art. 31 lit. a) și art. 60 alin. (3) din prezenta ordonanța de 

urgență și la art. 136 alin. (1) și art. 138 alin. (1) din Regulamentul de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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