PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2019
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 11 din
12 august 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
adoptată în temeiul art. 1 pct. III poz. 4 din Legea nr. 128/2019 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 13 august 2019 cu următoarele
modificări și completări:
1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 36, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea
telefoanelor mobile atunci când aceştia se află în timpul deplasării pe
drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini
libere».”
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2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două puncte 1 1
și 12, cu următorul cuprins :
„11. La articolul 99 alineatul (1) punctul 10 se modifică și va
avea următorul cuprins:
10. Nerespectarea obligației conducătorului de vehicul, cu
excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de
persoane prin servicii regulate, de a lăsa liber tramvaiul la apropierea
acestuia, când drumul are o singură bandă.”
12. La articolul 100 alineatul (1) punctul 9 se modifică și va
avea următorul cuprins:
9. nerespectarea obligației de către conducătorul vehiculului, cu
excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de
persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur șir, indiferent de
direcția de deplasare, într-o intersecție în care circulă și tramvaie și de a
lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta
și trotuar nu permite circulația pe două șiruri;”
3. La articolul I punctul 2, la alineatul (3) al articolului 100,
după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul
cuprins:
„h) folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de
vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia
celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu
încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor.”
4. La articolul I punctul 3, la alineatul (1) al articolului 101,
după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 19, cu
următorul cuprins:
„19. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de
vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia
celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere».”
5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct,
punctul 61, cu următorul cuprins:
„61. La articolul 108 alineatul (1) litera b) punctul 5 se
modifică și va avea următorul cuprins:
5. Nerespectarea semnificației indicatorului „ocolire”, instalat
pe refugiul stațiilor de tramvai, cu excepția conducătorului de
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autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii
regulate, în cazul în care stațiile celor două mijloace de transport călători
coincid ».”
6. La articolul I punctul 7, la litera c) a alineatului (1) al
articolului 108, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul
6, cu următorul cuprins:
„6. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de
vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia
celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere».”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 10 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION-MARCEL CIOLACU

