De azi: RÄƒmÃ¢i fÄƒrÄƒ permis dacÄƒ foloseÈ™ti telefon
volan
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SâmbÄƒtÄƒ, 12 octombrie, intrÄƒ în vigoare cele mai noi modificÄƒri ale Codului rutier, dupÄƒ ce în luna august au fost pub
Monitorul Oficial.
Astfel, orice È™ofer care È›ine în mânÄƒ telefonul sau îl atinge atunci când se aflÄƒ în mers riscÄƒ o amendÄƒ de 1.100 de

PânÄƒ acum un È™ofer putea sÄƒ foloseascÄƒ telefonul pe modul hands free È™i era amendat doar atunci când era prins de
È›intea telefonul la ureche.

Nu puteÈ›i sÄƒ È›ineÈ›i sau sÄƒ butonaÈ›i nici macar aparatul GPS. PoliÈ›ia recomandÄƒ sÄƒ se facÄƒ setÄƒrile înainte de
Sunt interzise È™i transmisiunile live de la volan pentru cÄƒ asta implicÄƒ È›inerea telefonului în mânÄƒ.

Telefonul poate fi folosit atunci când maÈ™ina staÈ›ioneazÄƒ, indiferent cÄƒ aÈ™teaptÄƒ la semafor sau staÈ›ioneazÄƒ înt
maÈ™ini.

DacÄƒ aÈ›i fost prins cÄƒ depÄƒÈ™iÈ›i viteza È™i vÄƒ vede poliÈ›istul cÄƒ folosiÈ›i È™i telefonul mobil, riscaÈ›i sÄƒ v
timp de 30 de zile.

?Nu era reglementat atunci când o persoanÄƒ se aflÄƒ pe o bicicletÄƒ sau pe un vehicul. Noile modificÄƒri vor reglementa È
lucru?, spune Claudiu Costea, purtÄƒtor de cuvânt la Birgada RutierÄƒ.

?Folosirea dispozitivelor hands free (bluetooth, cÄƒÈ™ti cu fir) este permisÄƒ. Ideea e sÄƒ nu foloseÈ™ti teleofonul în timp
condusului cu mâinile în orice mod, faptul cÄƒ tastezi, cÄƒ-l atingi. Asta implicÄƒ distragerea atenÈ›iei È™i de aici s-au întâ
multe accidente?, aduagÄƒ Claudiu Costea, purtÄƒtor de cuvânt la Birgada RutierÄƒ.
Codul Rutier a fost înÄƒsprit în È™edinÈ›a de Guvern din 12 august

Codul Rutier a fost înÄƒsprit în È™edinÈ›a de Guvern din 12 august, iar aplicarea mÄƒsurilor se face la 60 de zile de la publi
OUG în Monitorul Oficial, deci din 12 octombrie poliÈ›iÈ™tii rutieri vor aplica noile sancÈ›iuni.

Potrivit noilor reguli de circulaÈ›ie, È™oferii nu vor mai putea folosi telefonul mobil sau dispozitive cu ajutorul cÄƒrora se p
face înregistrÄƒri foto/video în timp ce conduc. SancÅ£iunea este maximum 725 de lei ÅŸi 4 puncte de penalizare, însÄƒ cei
ar putea rÄƒmâne È™i fÄƒrÄƒ permis de conducere.
Amenzile sunt mai mari pentru cei care folosesc vehicule pentru care nu este nevoie de permis, precum biciclete sau
trotinete. AceÈ™tia riscÄƒ amenzi între 870 È™i 1.160 de lei pentru folosirea telefonului în timpul deplasÄƒrii.

