
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 1391/2006

      În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XIX din  Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic –  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 şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:

1. La articolul 89 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit.b1), cu
următorul cuprins:
           „ b1) funcţionarii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care efectuează
semnalul în exercitarea atribuţiilor de control specifice, conform legii;”

2. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 92. –  (1) Poliţiştii rutieri, precum şi persoanele prevăzute la art. 89 alin.(1) lit.b1),

aflate într-un autovehicul inscripţionat, potrivit legii, pot utiliza şi dispozitive luminoase cu
mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste
semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1), aflate într-un autovehicul inscripţionat, potrivit legii,
pot executa semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a
vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în
spatele autovehiculului inscripţionat, potrivit legii. Acelaşi semnal efectuat pe partea stângă a
autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din
partea stângă în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului inscripţionat,
potrivit legii.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC



NOTA DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1

Titlul proiectului
de act normativ

    Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 .

SECŢIUNEA A 2-A
Motivul emiterii actului normativ

1.
Descrierea situaţiei

actuale

  Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au fost modificate şi
completate dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii
obligativităţii, pentru participanţii la trafic, de a respecta şi semnalele
efectuate de către funcţionarii Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
   În legătură cu noile prevederi, art. XIX din O.U.G. nr. 54/2010,
stabileşte că, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestui
act normativ, trebuie modificat şi completat în mod corespunzător
Regulamentul de aplicare a O.U.G.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006.

Schimbări
preconizate

  Corelarea  prevederilor  Regulamentului  de  aplicare  a  Ordonanţei  de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, prin:
- includerea funcţionarilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în
categoria persoanelor ale căror semnale sunt obligatorii pentru participanţii
la trafic;
- includerea autovehiculelor aparţinând Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, inscripţionate potrivit legii, în categoria vehiculelor
de care se poate face uz pentru a se transmite dispoziţii şi indicaţii
participanţilor la trafic sau pentru a se efectua semnalele de oprire.

3. Alte informaţii Nu este cazul
SECŢIUNEA A 3-A

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macroeconomic Actul normativ nu se referă la acest subiect

11

Impactul asupra
mediului

concurenţial şi al
domeniului

ajutoarelor de stat

Actul normativ nu se referă la acest subiect

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Se urmăreşte protejarea contribuabililor corecţi, plătitori de impozite şi
taxe, prin eliminarea concurenţei neloiale.

3. Impactul social



Eficientizarea acţiunilor de control şi a măsurilor realizate în scopul
prevenirii, constatării şi sancţionării contrabandei şi a traficului ilicit cu
produse accizabile.

4. Impactul asupra
mediului Actul normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informaţii Nu este cazul.
SECŢIUNEA A 4-A

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori Anul
curent Următorii 4 ani Media

pe 5 ani
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

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) contribuţii de asigurări

-

2.

Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat :
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

-

3.

Impact financiar, plus/minus
din care:
buget de stat
bugete locale

-

4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare -

5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare -

6.

Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

-

7. Alte informaţii -

SECŢIUNEA A 5-A
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative Actul normativ nu se referă la acest subiect



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
dispoziţii;

2.

Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
comunitară în  cazul
proiectelor ce
transpun prevederi
comunitare

Actul normativ nu se referă la acest subiect

3.

Măsuri normative
necesare aplicării
directe a actelor
normative comunitare

Actul normativ nu se referă la acest subiect

4.
Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene

Actul normativ nu se referă la acest subiect

5.

Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente

Actul normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaţii Nu este cazul

SECŢIUNEA A 6-A
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1.

Informaţii privind procesul de
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate

Nu este cazul

2.

Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului
în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ

Nu este cazul

3.
Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care

Nu este cazul



proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative

4.

Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente

Nu este cazul

5.

Informaţii privind avizarea de
către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

      Avizul Consiliului Legislativ nr. _________

6. Alte informaţii Nu este cazul

SECŢIUNEA A 7-A
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act

normativ

1.
Informarea societăţii civile cu
privire la necesitatea elaborării
proiectului de act normativ

Proiectul de lege a fost supus dezbaterii publice, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.

2.

Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice

Actul normativ nu se referă la acest subiect

3. Alte informaţii
SECŢIUNEA A 8-A
Măsuri de implementare

1.

Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de
către autorităţilor administraţiei
publice centrale şi/sau locale –
înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente

Nu este cazul

2. Alte informaţii Nu este cazul



În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru
modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.391/2006 , pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

VASILE BLAGA

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VLĂDESCU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
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