PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

LEGE
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. Alineatul (3) al articolului 36, se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(3) În timpul mersului, conducătorului de vehicul îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea
cu mâinile în orice mod a telefonului mobil, precum și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu
funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.”
2. La articolul 100 alineatul (3), după litera g), se introduce o nouă literă, litera h), cu
următorul cuprins:
,,h) ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul mersului, a telefonului
mobil, precum și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text,
foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor.”
3. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 39, se introduce un nou punct, punctul 40,
cu următorul cuprins:
,,40. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul mersului, a telefonului
mobil, precum și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text,
foto sau video, de către conducătorul de vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea
deținerii permisului de conducere.”
4. La articolul 108 alineatul (1), litera a) punctul 2 se abrogă.
5. La articolul 108 alineatul (1) litera d), după punctul 10, se introduce un nou punct,
punctul 11, cu următorul cuprins:
,,11. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul mersului, a telefonului
mobil, precum și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text,
foto sau video.”
Art. II. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, poliția rutieră din
cadrul Poliției Române desfășoară activități de informare a participanților la trafic, astfel
cum aceștia sunt definiți prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu
privire la interdicția, valabilă în timpul mersului, de a ține în mână sau de a folosi cu
mâinile în orice mod telefonul mobil sau orice dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de

înregistrare ori redare text, foto sau video. Informarea se realizează prin intermediul mai
multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea,
comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe site-ul Poliției
Române, organizarea unor acțiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin
polițiștii rutieri.
(2) În scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), poliția rutieră din cadrul Poliției
Române poate colabora cu persoane juridice, organizații, organisme responsabile de
siguranță rutieră, organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul
siguranței rutiere și cluburile automobilistice interesate și poate coopera cu alte instituții și
autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.
Art. III. – Prevederile art. I intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.

