
TABEL COMPARATIV 

proiectul Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 

 privind circulația pe drumurile publice 

 

Text în vigoare 

 

Text propus  Observaţii  

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». 

 

Art. 36   

... 

 (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.  

 

 

Se reformulează norma 

actuală astfel încât să se 

asigure mai multă 

previzibilitate cu privire la 

conduita în timpul mersului 

pe drumurile publice. Se 

introduc și orice alte 

dispozitive mobile, având în 

vedere evoluția mijloacelor 

tehnice de comunicare (ex. 

tablete). 

Art. 100 

... 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează 

cu amenda prevăzută în clasa a II-a de 

sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii 

contravenţionale complementare a 

suspendării exercitării dreptului de a conduce 

pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de 

către conducătorul de autovehicul, tractor 

agricol sau forestier ori tramvai a 

următoarelor fapte: 

... 

 

 

 

 

 

 

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, 

 

 

 

Se introduce sancţiunea de                  

4-5 puncte amendă (clasa II) 

şi suspendarea dreptului de a 

conduce pe o perioadă de 30 

de zile în situația în care se 

încălcă norma de conduită 

prohibitivă în același timp cu 

o regulă pentru circulația 

vehiculelor, având în vedere 

că în acest caz gradul de 



concomitent cu încălcarea unei reguli pentru 

circulația vehiculelor. 

pericol social crește. 

Art. 102 - (1) Constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a 

IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite 

de persoane fizice: 

... 

 

 

 

 

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. 

Se reglementează sancțiunea 

cu amenda (aceeași ca la 

conducătorii pentru 

autovehicule) și pentru 

conducătorii de vehicule 

pentru care nu este prevăzută 

obligativitatea deținerii 

permisului de conducere. 

Norma de conduită actuală 

vizează conducătorii tuturor 

categoriilor de vehicule, însă 

sunt sancționați numai 

conducătorii de 

autovehicule. 

Art. 108  

(1) Săvârşirea de către conducătorul de 

autovehicul, tractor agricol sau forestier ori 

tramvai a uneia sau mai multor contravenţii 

atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi 

aplicarea unui număr de puncte de penalizare, 

după cum urmează: 

 a) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea 

următoarelor fapte: 

(…) 

 2. folosirea telefoanelor mobile în timpul 

conducerii, cu excepţia celor prevăzute cu 

dispozitive de tip "mâini libere"; 

 

 

 

 

 

 

Se abrogă.  

Se abrogă sancţiunea actuală    

2 -3 puncte amendă (clasa I ) 

şi 2 puncte penalizare. 

 

Art. 108 - (1) Săvârşirea de către 

conducătorul de autovehicul, tractor agricol 
 

 

  



sau forestier ori tramvai a uneia sau mai 

multor contravenţii atrage, pe lângă 

sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr 

de puncte de penalizare, după cum urmează: 

... 

d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea 

următoarelor fapte: 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Se reglementează noua 

sancțiune de 9-20 puncte 

amendă (clasa a IV a) şi 6 

puncte de penalizare. 

Completarea are în vedere 

dispozițiile art. 102 alin. (1), 

partea introductivă 

[„Constituie contravenţii şi 

se sancţionează cu amenda 

prevăzută în clasa a IV-a de 

sancţiuni următoarele fapte 

săvârşite de persoane 

fizice:”]  și dispozițiile art. 

102 alin. (2) [„Amenda 

contravenţională prevăzută 

la alin. (1) se aplică şi 

conducătorului de 

autovehicul, tractor agricol 

sau forestier ori tramvai care 

săvârşeşte o faptă pentru 

care se aplică 6 puncte de 

penalizare, conform art. 108 

alin. (1) lit. d).”] 



 


