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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

   
Comisia pentru    Comisia juridică,    Comisia pentru         Comisia pentru apărare, 
        industrii           de disciplină            transporturi                    ordine publică    
       și servicii     și imunități   și infrastructură           și siguranță națională                                                
 
 Nr.4c-3/412/2019    Nr.4c-13/941/2019      Nr.4c-4/147/2019               Nr.4c-15/694/2019 
 

                                                                                          
Bucureşti, 5 martie 2020 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice,  cu care Comisia pentru industrii şi servicii , Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi , Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia 

pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PL.x 537 

din 28 octombrie 2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

  PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,                                     
 

 Iulian Iancu               Nicușor Halici                  Marius Bodea              Ion Mocioalcă                                         
 
 

  

tudor.monica
Original
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  Comisia pentru                Comisia juridică, de            Comisia pentru transporturi                          Comisia pentru apărare,                 
industrii și servicii            disciplină și imunități                 și infrastructură                  ordine publică și siguranță națională                                                  
Nr.4c-3/412/2019            Nr.4c-13/941/2019                  Nr.4c-4/147/2019                                      Nr.4c-15/694/2019 
                                                                                                                                                      

 
          Bucureşti, 5 martie 2020 

                  
      PLx 537/2019                                                                                                              

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, 

pentru dezbatere şi avizare cu  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

transmis  cu adresa nr. PL.x 537/2019 din 28 octombrie 2019. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională este 

Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 octombrie 2019 ca urmare a depăşirii termenului de 

adoptare, potrivit art. 115 alin (5) din Constituţia României, republicată. 

La întocmirea prezentului raport, cele patru comisii au avut în vedere: 

-  avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.689/9.08.2019); 

- punctul de vedere favorabil al Guvernului nr.32/DPSG/17.01.2020; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale Nr. 4c-

6/673/28.11.2019. 

                Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în vederea interzicerii ţinerii în mână sau a folosirii cu 

mâinile, în orice mod, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto 

sau video, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mişcare. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au dezbătut 

actul normativ în şedinţe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de lege  după cum urmează: Comisia pentru industrii și 

servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități şi  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională în ședința din data de 17 decembrie 2019 iar membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură în 

şedinţa din 4 martie 2020. 
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La lucrările celor patru comisii au fost prezenţi deputaţii conform listelor de prezenţă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de voturi,adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendamentele admise 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
  PREŞEDINTE,                         PREŞEDINTE,                         PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                     

 
 Iulian Iancu                                Nicușor Halici                               Marius Bodea                      Ion Mocioalcă                                         

 

 
 
 
 
  SECRETAR,                                SECRETAR,                        SECRETAR,                        SECRETAR,     
   
Adnagi Slavoliub                    Aida Cristina Căruceru                  Vasile Achiţei                       Dumitru Lupescu 
 
 
 
 
 
 
 
     Sef birou,                                Consilier parlamentar,                     Consilier parlamentar,                 Consilier parlamentar, 
  Cristina Neicu                                  Roxana David                          Monica Gabriela Tudor                      Cătălin Chiper 
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Anexa 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E  
asupra proiectului de 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 
 

Nr 
crt. 

Text OUG 
195/2002 

Text OG 11/2019 
adoptat de Senat 

Text Senat Text propus 
(autorul amendamentelor) 

Observații  

0 1 2 3 4 5 
1.   Titlul Legii 

 
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 
 

  

2.   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. 

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: 
 
Autor: Comisiile sesizate pe fond 
 

Tehnică 
legislativă 
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0 1 2 3 4 5 
3.  Ordonanță 

pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice 

 

 Nemodificat  

4.  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: 
 

 Nemodificat  

5.  
 
 
Art. 36. - (3) 
Conducătorilor de 
vehicule le este interzisă 
folosirea telefoanelor 
mobile atunci când 
aceştia se află în timpul 
mersului, cu excepţia 
celor prevăzute cu 
dispozitive tip «mâini 
libere». 

1. Alineatul (3) al articolului 
36 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(3) În timpul conducerii pe 
drumurile publice a unui 
vehicul aflat în mișcare, 
conducătorului acestuia îi este 
interzisă ținerea în mână sau 
folosirea cu mâinile în orice 
mod a telefonului mobil sau a 
oricărui dispozitiv mobil 
prevăzut cu funcția de 
înregistrare ori redare text, 
foto sau video. 
 

 1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) 
al articolulului 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».” 
 
Autor: Autor: Comisiile sesizate pe fond 
 

 

6.  
 
 

 
 
 

 2. La articolul I, după punctul 1 se 
introduc două puncte 11 și 12, cu 
următorul cuprins 

Motivarea acestor 
propuneri de modificări 
legislative constă în 
necesitatea 
implementării, în regim 
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Art. 99. - (1) 10. 
Nerespectarea obligaţiei 
conducătorului de vehicul 
de a lăsa liber traseul 
tramvaiului la apropierea 
acestuia, când drumul are 
o singură bandă; 

 
 

„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.” 
 
Autor : Autor: Comisiile sesizate pe fond 
 

de urgență, a culoarelor 
dedicate autobuzelor 
destinate transportului 
public, pe calea de rulare 
a tramvaiului. Avantajele 
acestui mod de 
reglementare a circulației 
autovehiculelor destinate 
transportului public de 
persoane, prin servicii 
regulate, sunt 
următoarele: 
1. facilitarea schimbului 
de călători între cele 
două mijloace de 
transport ( tramvai –
autobuz); 
2. Creșterea capacității 
de preluare a traficului 
general pe arterele care 
circulă pe care circulă 
autovehiculele destinate 
transportului public de 
persoane, prin servicii 
regulate; 
3. Asigurarea deplasării 
fluente și în condiții de 
confort pentru călători; 
4. Scăderea gradului de 
poluare prin încurajarea 
conducătorilor de 
vehicule personale să 
utilizeze transportul 
public. 
Aprecierea se 
fundamentează pe o 
simulare realizată la 
24.10.2017, constând în 
efectuarea unor probe cu 
autobuze pe calea de 
rulare a tramvaielor, pe 
Șos. Mihai Bravu și Șos. 
Ștefan cel Mare, între 
Bd.-ul Camil ressu și 
Calea Dorobanților. În 
urma probelor efectuate, 
s-a constat faptul că 
autobuzul care a circulat 
pe banda 1 a parcurs  
traseul cu o întârziere de 
22 de minute față de cel 
care a rulat pe banda de 
tramvai. 
Modificările legislative 
propuse, de 
implementare a 
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culoarelor dedicate 
autobuzelor destinate 
transportului public pe 
calea de rulare a 
tramvaiului, au caracter 
permisiv și vor fi 
aplicate pe arterele de 
circulație care corespund 
din punct de vedere al 
infrastructurii, cu avizul 
administratorului 
drumului public și al 
poliției rutiere. 
 

7.  
 
Art.100. - (1) 9. 
Nerespectarea obligaţiei de 
a circula pe un singur şir, 
indiferent de direcţia de 
deplasare, într-o intersecţie 
în care circulă şi tramvaie 
şi de a lăsa liber traseul 
tramvaiului atunci când 
spaţiul dintre şina din 
dreapta şi trotuar nu 
permite circulaţia pe două 
şiruri; 

 
 
 
 
 

 „12. La articolul 100 alineatul (1) punctul 
9 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
9. nerespectarea obligației de către 
conducătorul vehicului, 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;” 
 
Autor : Autor: Comisiile sesizate pe fond 
 

Motivarea acestor 
propuneri de modificări 
legislative constă în 
necesitatea 
implementării, în regim 
de urgență, a culoarelor 
dedicate autobuzelor 
destinate transportului 
public, pe calea de rulare 
a tramvaiului. Avantajele 
acestui mod de 
reglementare a circulației 
autovehiculelor destinate 
transportului public de 
persoane, prin servicii 
regulate, sunt 
următoarele: 
1. facilitarea schimbului 
de călători între cele 
două mijloace de 
transport ( tramvai –
autobuz); 
2. Creșterea capacității 
de preluare a traficului 
general pe arterele care 
circulă pe care circulă 
autovehiculele destinate 
transportului public de 
persoane, prin servicii 
regulate; 
3. Asigurarea deplasării 
fluente și în condiții de 
confort pentru călători; 
4. Scăderea gradului de 
poluare prin încurajarea 
conducătorilor de 
vehicule personale să 
utilizeze transportul 
public. 
Aprecierea se 
fundamentează pe o 
simulare realizată la 
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24.10.2017, constând în 
efectuarea unor probe cu 
autobuze pe calea de 
rulare a tramvaielor, pe 
Șos. Mihai Bravu și Șos. 
Ștefan cel Mare, între 
Bd.-ul Camil ressu și 
Calea Dorobanților. În 
urma probelor efectuate, 
s-a constat faptul că 
autobuzul care a circulat 
pe banda 1 a parcurs  
traseul cu o întârziere de 
22 de minute față de cel 
care a rulat pe banda de 
tramvai. 
Modificările legislative 
propuse, de 
implementare a 
culoarelor dedicate 
autobuzelor destinate 
transportului public pe 
calea de rulare a 
tramvaiului, au caracter 
permisiv și vor fi 
aplicate pe arterele de 
circulație care corespund 
din punct de vedere al 
infrastructurii, cu avizul 
administratorului 
drumului public și al 
poliției rutiere. 
 

8.  2. La articolul 100 alineatul 
(3), după litera g) se introduce 
o nouă literă, lit.h), cu 
următorul cuprins: 
,,h) ținerea în mână sau 
folosirea cu mâinile în orice 
mod, în timpul conducerii pe 
drumurile publice a unui 
autovehicul, tractor agricol 
sau forestier ori tramvai aflate 
în mișcare, a telefonului mobil 
sau a orcărui dispozitiv mobil 
prevăzut cu funcția de 
înregistrare ori redare text, 
foto sau video, concomitent cu 

 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.” 
 
Autor: Autor: Comisiile sesizate pe fond 
 

 



 9 

încălcarea unei reguli pentru 
circulația vehiculelor.” 
 

9.  3. La articolul 101 alineatul 
(1), după punctul 18 se 
introduce un nou punct, 
pct.19, cu următorul cuprins: 
„19. ținerea în mână sau 
folosirea cu mâinile în orice 
mod, în timpul conducerii pe 
drumurile publice a unui 
vehicul pentru care nu este 
prevăzută obligativitatea 
deținerii permisului de 
conducere, aflat în mişcare, a 
telefonului mobil sau a 
oricărui dispozitiv mobil 
prevăzut cu funcția de 
înregistrare ori redare text, 
foto sau video, de către 
conducătorul acestuia.” 
 

 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».” 
 
Autor: Autor: Comisiile sesizate pe fond 
 

 

10.  
 
Art. 106. – (1) Până la 
expirarea perioadei de 
suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce, 
conducătorul de 
autovehicul, tractor 
agricol sau forestier şi 
tramvai trebuie să se 
prezinte la serviciul 
poliţiei rutiere care îl are 
în evidenţă, pentru 
verificarea cunoaşterii 
regulilor de circulaţie, 

4. Articolul 106 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„Art.106 - (1) Titularul unui 
permis de conducere eliberat 
de către o autoritate română 
sau străină, susține, la cerere, 
testul de verificare a 
cunoașterii regulilor de 
circulație prevăzut la art.104 
alin.(2) lit.a) până în a 30-a zi, 
inclusiv, sau până în a 45-a zi, 
inclusiv, a perioadei de 
suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce pentru 
care poate solicita reducerea 

 Nemodificat  
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după cum urmează: 
a) când permisul de 
conducere i-a fost reţinut 
pentru conducerea sub 
influenţa băuturilor 
alcoolice sau pentru 
nerespectarea regulilor 
privind prioritatea de 
trecere, depăşirea sau 
trecerea la culoarea roşie 
a semaforului, dacă prin 
aceasta s-a produs un 
accident de circulaţie din 
care a rezultat avarierea 
unui vehicul sau alte 
pagube materiale; 
b) când fapta a fost 
urmărită ca infracţiune 
contra siguranţei 
circulaţiei pe drumurile 
publice, iar procurorul a 
dispus clasarea ori 
renunţarea la urmărirea 
penală sau instanţa a 
dispus renunţarea la 
aplicarea pedepsei ori 
amânarea aplicării 
pedepsei; 
c) când a solicitat 
reducerea perioadei de 
suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce, 
conform art. 104. 
(2) Perioada de 
suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce 
autovehicule, tractoare 

potrivit art. 104 alin.(3) sau 
art. 104 alin.(4), după caz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Dispozițiile alin.(1) se 
aplică în mod corespunzător în 
situația în care se solicită 
reducerea perioadei de 
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agricole sau forestiere ori 
tramvaie se prelungeşte 
cu 30 de zile, dacă 
titularul permisului de 
conducere nu 
promovează testul de 
cunoaştere a regulilor de 
circulaţie, în situaţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. 
a) şi b), sau nu se 
prezintă la serviciul 
poliţiei rutiere pentru 
susţinerea verificării 
cunoaşterii regulilor de 
circulaţie. 
 

suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce potrivit 
art.104 alin.(5). 
 

11.  5. După articolul 106 se 
introduc două noi articole, 
art.1061 și 1062, cu următorul 
cuprins: 
„Art.1061 - (1) Titularul unui 
permis de conducere eliberat de 
către o autoritate română sau 
străină susține, în mod 
obligatoriu, până la expirarea 
perioadei de suspendare a 
exercitării dreptului de a 
conduce autovehicule, tractoare 
agricole sau forestiere ori 
tramvaie stabilită prin procesul-
verbal de constatare a 
contravenției, un test de 
verificare a cunoașterii regulilor 
de circulație, atunci când 
suspendarea a fost aplicată 
pentru: 
a) conducerea sub influența 

 Nemodificat  
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băuturilor alcoolice; 
b) nerespectarea regulilor 
privind prioritatea de trecere, 
depășirea sau trecerea la 
culoarea soșie a semaforului, 
dacă prin aceasta s-a produs un 
accident de circulație din care a 
rezultat avarierea unui vehicul 
sau alte pagube materiale. 
(2) Testul de verificare a 
cunoașterii regulilor de circulație 
se susține, în mod obligatoriu, și 
în cazurile în care s-a dispus 
suspendarea exercitării dreptului 
de a conduce autovehicule, 
tractoare agricole sau forestiere 
ori tramvaie pentru o perioadă 
de 90 de zile, potrivit art. 103 
alin.(1) lit. c), până la expirarea 
acesteia. 
(3) Perioadele de suspendare a 
exercitării dreptului de a 
conduce prevăzute la alin.(1) și 
(2) se prelungesc, de drept, bară 
vreo altă formalitate, cu 30 de 
zile, dacă titularul permisului de 
conducere nu promovează testul 
de cunoaștere a regulilor de 
circulație sau nu se prezintă 
pentru susținerea acestuia până 
la expirarea perioadei de 
suspendare. 
(4) În cazul formulării, potrivit 
art.104 alin.(3) sau alin. (5), a 
cererii de reducere a perioadei 
de suspendare stabilită într-una 
dintre situațiile prevăzute la 
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alin.(1) sau (2), testul de 
verificare se susține până în a 
30-a zi, inclusiv, a perioadei de 
suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce. 
,,Art. 1062 - (1) Testul de 
verificare a cunoașterii regulilor 
de circulație se susține, potrivit 
art.106 sau 1061, la serviciul 
poliției rutiere care are în 
evidență titularul permisului de 
conducere sau la serviciul 
poliției rutiere pe raza căruia a 
fost constatată contravenția ori 
au fost constatate prin acelaşi 
proces-verbal contravențiile. 
(2) Verificarea cunoașterii 
regulilor de circulație se poate 
efectua, la cerere, într- una 
dintre limbile în care se poate 
susține, în România, examinarea 
la proba teoretică pentru 
obținerea permisului de 
conducere. 
(3) Evidența permiselor de 
conducere eliberate de o 
autoritate străină reținute pe 
teritoriul României și a 
sancțiunilor aplicate titularilor 
acestora se ține în condițiile 
stabilite de ordinul ministrului 
afacerilor interne prevăzut la 
art.28.” 
 

12. Art. 108. - 6. Folosirea 
telefoanelor mobile în 
timpul conducerii, cu 

6. La articolul 108 alineatul 
(1), litera a) punctul 2 se 
abrogă. 
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excepţia celor prevăzute 
cu dispozitive de tip 
"mâini libere"; 
 

13.  
 
 
 
 
 
Art. 108. - (1) b) 5. 
Nerespectarea 
semnificaţiei indicatorului 
"ocolire", instalat pe 
refugiul staţiilor de 
tramvai; 

 
 
 
 
 

 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 autovehicul destinat 
transportului public de persoane prin 
servicii regulate, în cazul în care stațiile 
celor două mijloace de transport 
călători coincid.” 
 
Autor : Autor: Comisiile sesizate pe fond 
 

Motivarea acestor 
propuneri de modificări 
legislative constă în 
necesitatea 
implementării, în regim 
de urgență, a culoarelor 
dedicate autobuzelor 
destinate transportului 
public, pe calea de rulare 
a tramvaiului. Avantajele 
acestui mod de 
reglementare a circulației 
autovehiculelor destinate 
transportului public de 
persoane, prin servicii 
regulate, sunt 
următoarele: 
1. facilitarea schimbului 
de călători între cele 
două mijloace de 
transport ( tramvai –
autobuz); 
2. Creșterea capacității 
de preluare a traficului 
general pe arterele care 
circulă pe care circulă 
autovehiculele destinate 
transportului public de 
persoane, prin servicii 
regulate; 
3. Asigurarea deplasării 
fluente și în condiții de 
confort pentru călători; 
4. Scăderea gradului de 
poluare prin încurajarea 
conducătorilor de 
vehicule personale să 
utilizeze transportul 
public. 
Aprecierea se 
fundamentează pe o 
simulare realizată la 
24.10.2017, constând în 
efectuarea unor probe cu 
autobuze pe calea de 
rulare a tramvaielor, pe 
Șos. Mihai Bravu și Șos. 
Ștefan cel Mare, între 
Bd.-ul Camil Ressu și 
Calea Dorobanților. În 
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urma probelor efectuate, 
s-a constat faptul că 
autobuzul care a circulat 
pe banda 1 a parcurs  
traseul cu o întârziere de 
22 de minute față de cel 
care a rulat pe banda de 
tramvai. 
Modificările legislative 
propuse, de 
implementare a 
culoarelor dedicate 
autobuzelor destinate 
transportului public pe 
calea de rulare a 
tramvaiului, au caracter 
permisiv și vor fi 
aplicate pe arterele de 
circulație care corespund 
din punct de vedere al 
infrastructurii, cu avizul 
administratorului 
drumului public și al 
poliției rutiere. 
 

14.  
 
 
 
 

7. La articolul 108 alineatul (1) 
litera c), după punctul 5 se 
introduce un nou punct, pct.6, 
cu următorul cuprins: 
,,6. ținerea în mână sau 
folosirea cu mâinile în orice 
mod, în timpul conducerii pe 
drumurile publice a unui 
autovehicul, tractor agricol 
sau forestier ori tramvai aflate 
în mișcare, a telefonului mobil 
sau a oricărui dispozitiv mobil 
prevăzut cu  funcția de 
înregistrare ori redare text, 
foto sau video.” 
 

 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».” 
 
Autor: Autor: Comisiile sesizate pe fond 
 

 

15.  Art. II. — În termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanțe, 
Regulamentul de aplicare a 
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Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1391/2006, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 876 din 
26 octombrie 2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează potrivit 
prevederilor prezentei 
ordonanțe, prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

16.  Art. III. - În termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanțe, poliția 
rutieră din cadrul Poliției 
Române desfășoară activități de 
informare a participanților la 
trafic, astfel cum aceştia 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 
conducerii pe drumurile publice 
a unui vehicul aflat în mişcare, 
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 
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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. 
 

17.  Art. IV. - 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, precum și cu cele 
aduse prin prezenta ordonanță, 
se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
după aprobarea acesteia prin 
lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 Nemodificat  

18.  Art. V. – (1) Prevederile art. I 
pct. 1-3,6 și 7 intră în vigoare la 
60 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a prezentei ordonanțe. 
(2) Dispozițiile art. 1062 alin.(2) 
din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările și 
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completările ulterioare, precum 
şi cu cele aduse prin prezenta 
ordonanță se aplică dupa 60 de 
zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanțe. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

              
 


