
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2019 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 11 din 

12 august 2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 
adoptata in temeiul art. 1 pet. Ill poz. 4 din Legea nr. 128/2019 privind 

abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 13 august 2019 cu urmatoarele 

modificari si completari:

1. La articolul 1 punctui 1, alineatul (3) al articolului 36, se 

modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„(3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea 

telefoanelor mobile atunci cand ace^tia se afla in timpul deplasarii pe 

drumurile publice, cu excep^ia celor prevazute cu dispozitive tip «maini 

libere».”
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2, La articolul I, dupa punctui 1 se introduc doua puncte 1^ 

si 1^, cu urmatorul cuprins :
La articolul 99 alineatul (1) punctui 10 se modified va 

avea urmatorul cuprins:
10. Nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul, cu 

exceptia conducatorului de autovehicul destinat transportului public de 

persoane prin servicii regulate, de a lasa liber tramvaiul la apropierea 

acestuia, cand drumul are o singura banda.”

P. La articolul 100 alineatul (1) punctui 9 se modified va 

avea urmatorul cuprins:
9. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul vehiculului, cu 

exceptia conducatorului de autovehicul destinat transportului public de 

persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur sir, indiferent de 

directia de deplasare, intr-o intersectie in care circula si tramvaie si de a 

lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatiul dintre sina din dreapta 

si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri;”

3. La articolul I punctui 2, la alineatul (3) al articolului 100, 
dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul 

cuprins:
„h) folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de 

vehicule se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia 

celor prevazute cu dispozitive tip «maini libere», concomitent cu 

incalcarea unei reguli pentru circulatia vehiculelor.”

4. La articolul I punctui 3, la alineatul (1) al articolului 101, 
dupa punctui 18 se introduce un nou punct, punctui 19, cu 

urmatorul cuprins:
„19. folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de 

vehicule se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia 

celor prevazute cu dispozitive tip «maini libere».”

5. La articolul I, dupa punctui 6 se introduce un nou punct, 
punctui 6S cu urmatorul cuprins:

La articolul 108 alineatul (1) litera b) punctui 5 se 

modified va avea urmdtorul cuprins:
5. Nerespectarea semnificatiei indicatorului „ocolire”, instalat 

pe refugiul statiilor de tramivai, cu exceptia conducatorului de
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autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii 

regulate, in cazul in care statiile celor doua mijloace de transport calatori 

coincid ».”

6. La articolul I punctul 7, la litera c) a alineatului (1) al 

articolului 108, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 

6, cu urmatorul cuprins:
„6. folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de 

vehicule se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu excep^ia 

celor prevazute cu dispozitive tip «maini libere».”
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Acest protect de lege a fost adoptat de Camera Deputafilor 

in ^edinfa din 10 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitufia Romdniei, republicatd.
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