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Corpul Național al Polițiștilor vă informează  că în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 735 din 24.08.2018 a fost publicată ORDONANȚA nr. 3 din 

23 august 2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale 

poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada 
de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019  - 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/142_1533298106_OG_coloane_oficiale_
PRES.pdf 

Actul normativ a fost adoptat ținând cont de faptul că în primul semestru al 
anului 2019, România va exercita Președinția Consiliului UE (PRES RO 2019), 

context în care va trebui asigurată însoțirea oficialilor străini care vor participa la 
reuniunile ministeriale din perioada Președinției. 

În acest context, având în vedere pe de o parte că la aceste reuniuni vor 
participa și alte categorii de demnitari, șefi ai delegațiilor străine, decât cele 

reglementate de cadrul legal în vigoare, iar pe de altă parte necesitatea accelerării 
demersurilor pentru pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, 

s-a apreciat că se impune adoptarea unui act normativ care să reglementeze 
posibilitatea însoțirii cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române 

a delegațiilor străine, care participă la reuniunile ministeriale ale Consiliului Uniunii 

Europene, pe perioada exercitării Președinției de către România. 
Prin ordonanța guvernului se reglementează asigurarea însoțirii pe drumurile 

publice în beneficiul șefilor delegațiilor străine, care vor participa la reuniunile 
ministeriale ale Consiliului Uniunii Europene, cu unul sau mai multe autovehicule 

ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române.  
Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulație pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, coloana de vehicule, care asigură deplasarea 

și însoțirea șefului de delegație străină, are regim de circulație prioritară.  
Prezentul act normativ nu se aplică șefilor de stat și guvern, care, în prezent, 

beneficiază de coloană oficială, potrivit art. 223 din Regulamentul de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Ordonanța intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, fiind aplicabilă 

până la data de 30 iunie 2019, inclusiv. 
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