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Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002(Republicata 1) din Monitorul Ofi-
cial nr.670 din 03-08-2006 

Articolul 32 
(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au 
următoarele semnificații: 
a) lumina roşie obligă participanții la trafic să oprească în direcția de mers cât mai aproape de marginea drumului; 
b) lumina albastră obligă participanții la trafic să acorde prioritate de trecere; 
c) lumina galbenă obligă participanții la trafic să circule cu atenție. 
(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: 
a) pentru lumina roşie - autovehiculele aparținând poliției şi pompierilor; 
b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină 
legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, 
unităților speciale ale Serviciului Român de Informații şi ale Serviciului de Protecție şi Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor 
din cadrul Ministerului Justiției, precum şi autovehiculele de serviciu ale unităților de parchet din Ministerul Public, atunci când se 
deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență; 

La data de 27-05-2020 Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020 

c) pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoțesc asemenea vehicule, cele care 
transportă anumite mărfuri sau substanțe periculoase, cele destinate întreținerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea 
carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curățeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor 
ramase în pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite. 

La data de 29-06-2007 Lit. c) a alin. (2) al art. 32 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 
iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. 

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare. 
(4) Pe autovehiculele aparținând poliției şi pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, 
destinate participanților la trafic. 
(4^1) Pe autovehiculele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inscripționate vizibil cu denumirea şi sigla instituției din care fac 
parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în 
scopul exercitării atribuțiilor de control specifice, potrivit legii. 

La data de 23-06-2010 Alin. (4^1) al art. 32 a fost introdus de pct. 3 al art. XVIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 
2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. 

(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifică sau se omologhează de autoritatea competentă, potrivit legii. 
Condițiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament. 
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