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La  solicitarea  dumneavoastră  adresată  Inspectoratului  General  al  Poliției
Române - Centrul de Informare şi Relaţii Publice, vă comunicăm următoarele:

În  conformitate  cu  prevederile  art.  72  alin.  (5)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  195/2002  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  “sunt  asimilate  pietonilor  persoanele  care
conduc un scaun rulant de construcţie speciala, cele care conduc vehicule destinate
exclusiv tragerii sau împingerii cu mana, precum şi cele care se deplasează pe patine
sau dispozitive cu role”.

Din  enumerarea  prevăzută  de  articolul  menționat  mai  sus,  se  constată  că
legiuitorul  a  reglementat  distinct  scaunele  rulante  cu  ajutorul  cărora  se  realizează
deplasarea persoanelor. Prin urmare, cărucioarele pentru persoane cu dizabilități nu pot
fi incluse în categoria vehiculelor trase sau împinse cu mâna. 

În  ceea  ce  privește  cazul  cărucioarelor  pentru  copii  sau  al  roabelor,  acestea
constituie vehicule trase sau împinse cu mâna în situația în care, cu ajutorul acestora, se
realizează efectiv transportul unor persoane, respectiv mărfuri/bunuri pe drumul public.

Având în vedere că persoana care conduce vehicule trase sau împinse cu mâna
este  asimilată  pietonului,  transportul  cu  ajutorul  acestei  categorii  de  vehicule  se
realizează  doar  pe partea din drumul  public  destinată  circulației  pietonilor,  conform
dispozițiilor  art.  72  alin.  (1)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  195/2002
privind  circulaţia  pe  drumurile  publice,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi  vă asigurăm de întreaga noastră
disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa informaţiilor de interes
public.
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