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Rezumat: În cadrul lucrării am procedat la definirea și examinarea anumitor aspecte care privesc infracțiunea 

de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere. De asemenea, am procedat la examinarea 

comparativă prin prisma modificărilor preconizate, prezentând și unele considerente privind aplicarea legii penale mai 

favorabile. Nu în ultimul rând, am formulat unele opinii critice, și am venit cu propuneri de lege ferenda, care implică 

completarea textului sau eliminarea unor noțiuni. Elementul de noutate adus de prezenta lucrare se concretizează în 

examinarea realizată, precum și în propunerile de lege ferenda formulate. Lucrarea poate fi utilă atât legiuitorului ce 

urmează a opera modificările sugerate, cât și mediului universitar și practicienilor în domeniu. 
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Introducere 

 

Infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere face parte din grupa infracțiunilor 

contra siguranței circulației pe drumurile publice, fiind prevăzută în Capitolul II din Titlul VII din Partea 

specială a Codului penal român, în art. 335. 

Fapta prevăzută în textul art. 335 era incriminată și în legislațiile anterioare, legiuitorul român apreciind 

că acțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care există obligativitatea deținerii 

permisului de conducere de către o persoană care nu îndeplinește această condiție, reprezintă a faptă gravă ce 

trebuie sancționată printr-o normă de drept penal. 

Gravitatea acestei fapte rezultă din specificul acestui gen de activitate, în care implicarea unei 

asemenea persoane într-un accident de circulație poate conduce la decese, vătămări corporale sau distrugerea 

unor bunuri (de cele mai multe ori aceste bunuri se rezumă la vehiculele implicate în accident).  

Totodată trebuie subliniată și o altă condiție specială care a determinat legiuitorul să incrimineze 

această faptă, respectiv, necesitatea ca persoana care conduce un vehicul pe drumurile publice să fi absolvit un 

curs special de pregătire în acest domeniu. 

Nu în ultimul rând trebuie avută în vedere și creșterea semnificativă a criminalității în acest domeniu, 

anual înregistrându-se mii de morți și răniți, precum și pagube materiale importante în accidentele rutiere 

provocate de participanții la trafic.  

În ceea ce privește rațiunea incriminării, în doctrina recentă s-a apreciat că „Existența traficului rutier 

presupune introducerea unui risc în societate, și anume de producere a unor accidente. Acesta este însă un risc 

asumat, pentru că se presupune că beneficiile aduse de desfășurarea unei asemenea activități sunt mai mari decât 

eventualele pagube. Cu toate acestea, când activitățile sunt desfășurate de persoane care nu cunosc legislația sau 

nu au dobândit abilitățile necesare conducerii unui vehicul, riscurile devin majore, iar legiuitorul a înțeles să 

sancționeze în cadrul ilicitului penal conducerea unui vehicul fără autorizarea primită de la organele abilitate, 

adică fără obținerea permisului de conducere” [1]. 

Într-o altă opinie se apreciază că „Legiuitorul a apreciat că o persoană care nu posedă un permis de 

conducere trebuie prezumată absolut ca fiind incapabilă să conducă în condiții de siguranță un autovehicul ori un 
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tramvai. Drept urmare, ceea ce s-a dorit prin această incriminare a fost garantarea siguranței circulației pe 

drumurile publice, prin interdicția de a conduce impusă persoanelor ce nu posedă permis de conducere” [2]. 

De asemenea, „conducerea unui vehicul pe un drum public fără a avea permis de conducere, adică acele 

calităţi, aptitudini de ordin fizic sau psihic necesare şi atestate prin deţinerea unui astfel de document, prezintă fără 

echivoc un real pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice” [3]. 

Nu în ultimul rând, „siguranţa circulaţiei pe drumurile publice nu depinde numai de anumiţi factori de 

natură obiectivă, cum ar fi starea tehnică a vehiculului şi a drumului, ci şi de unii factori subiectivi privind 

persoana conducătorului auto care trebuie să cunoască regulile privind circulaţia pe drumurile publice, regulile de 

natură tehnică, să posede permis de conducere care să reprezinte dovada capacităţilor în materie” [4]. 

 

I. Concept și caracterizare 

 

Așa cum am menționat și mai sus, fiind prevăzută în dispozițiile art. 335 C. pen., infracțiunea examinată 

face parte din grupa infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. 

Prima infracţiune, prevăzută în dispozițiile art. 335 alin. (1) C. pen., constă în acţiunea de a conduce pe 

drumurile publice un autovehicul, un tractor agricol sau forestier ori un tramvai, tren precum și orice alt vehicul 

echipat cu motor de propulsie de către o persoană care nu posedă permis de conducere corespunzător. 

De asemenea, infracţiunea va exista şi atunci când este condus pe drumurile publice un vehicul pentru 

care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de către o persoană al cărei permis de 

conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, ori al cărui 

permis i-a fost retras sau anulat, ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are 

dreptul de a conduce autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere în România [art. 335 alin. (2) C. 

pen.] 

Ultima infracţiune, prevăzută la alin. (3) al aceluiași articol poate fi săvârşită de către o persoană care 

încredinţează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru 

conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care se ştie că se află în una dintre situaţiile menţionate mai 

sus [5].  

În legătură cu dispozițiile cuprinse în alin. (1) al art. 335 C. pen., facem precizarea că așa cum rezultă din 

modul în care sunt redactate, infracțiunea va fi reținută numai în condițiile în care este condus pe drumurile 

publice un autovehicul, un tractor agricol sau forestier, un tramvai, tren precum și orice alt vehicul echipat cu 

motor de propulsie, de către o persoană care nu posedă permis de conducere corespunzător. 

Fără îndoială că legiuitorul are în vedere numai acele vehicule pentru care, pentru a se putea deplasa pe 

drumurile publice, este necesară deținerea unui permis de conducere corespunzător, de către conducătorul 

acestuia. 

Prin autovehicul se înțelege orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru 

transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru 

transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, precum și 

tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule 

[6]. 

Prin vehicul se înțelege sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de 

autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de 

servicii sau lucrări [6]. 

În sfârșit, potrivit legii, prin sintagma tractor agricol sau forestier  se înțelege orice vehicul cu motor, 

care circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de 

tracțiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acționa anumite echipamente, utilaje 

sau remorci utilizate în exploatarea agricolă sau forestieră și a cărui utilizare pentru transportul pe drum al 

persoanelor sau mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor 

sau al mărfurilor nu este decât o funcție secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele 

destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite mașini autopropulsate [6]. 
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Precizăm că sintagmele de autovehicul și tractor agricol sau forestier, au fost preluate din Directiva 

2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere 

(reformată) [7], unde erau menționate expres în dispozițiile art. 4 parag. (4). 

Aceste dispoziții au fost transpuse în legea internă română (O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice), prin art. I pct. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 21 din 26 august 2014 [8] pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.     

 

II. Codul penal în vigoare în raport cu reglementările anterioare 

 

Având în vedere redactarea inițială (de la 01.02.2014), facem precizarea că infracţiunea de conducere a 

unui vehicul fără permis de conducere nu era prevăzută în Codul penal de la 1969, fiind preluată din O.U.G. nr. 

195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Aşadar, această infracţiune era prevăzută într-o redactare asemănătoare, fără a avea însă o denumire 

marginală în dispoziţiile art. 86 din actul normativ mai sus menționat. 

Examinarea comparativă a conţinuturilor legale ale celor două infracţiuni (prevăzută în redactarea inițială 

a Codului penal și în O.U.G nr. 195/2002), ne permite identificarea elementelor de diferenţiere şi de asemănare 

dintre acestea. 

Astfel, în noul Cod penal, infracţiunea din art. 86 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, este denumită 

marginal la art. 335, „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, denumire care nu apare în legea 

veche. 

În timp ce dispoziţiile alin. (1) din cele două texte sunt identice, inclusiv în ceea ce priveşte limitele de 

pedeapsă, dispoziţiile alin. (2) din noul Cod penal sunt modificate faţă de dispoziţiile aceluiaşi alineat din art. 86 

din actul normativ menţionat, fiind prevăzută conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, nu a unui 

autovehicul sau tramvai aşa prevăd dispoziţiile legii vechi. 

Aceleaşi modificări au fost operate de legiuitorul noului Cod penal şi în conţinutul alin. (3) al art. 335, în 

timp ce limitele minime şi maxime ale pedepselor au fost păstrate. 

De asemenea, în conținutul alin. (3) al art. 335 C. pen., nu mai apare incriminată acțiunea de încredințare 

a unui vehicul unei persoane care suferă de o boală psihică, așa cum apărea în conținutul art. 86 alin. (3) din 

O.U.G. nr. 195/2002. 

În dispoziţiile art. 335 C. pen., asemenea legii vechi, sunt prevăzute trei infracţiuni distincte, fiecare dintre 

acestea prezentând mai multe modalităţi normative simple.  

În concluzie, apreciem că cele două reglementări prezintă aceleaşi infracţiuni, singurele elemente de 

diferenţiere fiind cele legate de denumirea marginală şi înlocuirea noţiunilor de autovehicul sau tramvai cu vehicul 

în conţinutul legal al alin. (2) şi (3) [5] [9]. 

Analiza comparativă a dispozițiilor cuprinse în redactarea inițială de la 01.02.2014 și dispozițiile 

modificatoare ale textului art. 335 C. pen., ne permite formularea unor opinii care privesc conținutul juridic al 

celor două incriminări.  

Astfel, în dispozițiile alin. (1) al art. 335 C. pen. (cu modificările preconizate), este sancționată 

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, a unui tractor agricol sau forestier, ori a unui tramvai, tren 

precum și a oricărui alt vehicul echipat cu motor de propulsie de către o persoană care nu posedă permis de 

conducere corespunzător, în timp ce în dispozițiile art. 335 alin. (1) C. pen. în redactarea sa inițială, era sancționată 

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis 

de conducere. 

Constatăm că în legea în vigoare a fost extinsă răspunderea penală și față de conducătorul unui tractor 

agricol sau forestier, tren sau oricare alt vehicul echipat cu motor de propulsie; în legea anterioară era avut în 

vedere numai conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai. 

În ceea ce privește introducerea în sfera responsabilității penale a conducătorului tractorului agricol sau 

forestier, această modificare s-a datorat Deciziei Curții Constituționale nr. 224 din 4 aprilie 2017 și a Deciziei nr. 

11/2017 a Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 
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Astfel, prin Decizia nr. 224/2017, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a 

constata că „soluția legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal, care nu incriminează fapta de 

conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere, este 

neconstituțională” (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 427 din 09.06.2017).  

De asemenea, prin Decizia nr. 11/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept a decis că „în interpretarea noțiunii de autovehicul, prevăzută în art. 334 alin. 1 și art. 335 

alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 6 pct. 6 și pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002, modificată și completată prin 

O.G. nr. 21/26.08.2014, conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier 

neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu 

întrunește condițiile de tipicitate ale infracțiunilor prevăzute în art. 334 alin. 1 din Codul penal, respectiv, 335 alin. 

1 din Codul penal”.  

Oricum opțiunea legiuitorului de a completa dispozițiile alin. (1) cu includerea celor două categorii 

distincte de conducători auto, respectiv cei ai unui tractor agricol sau forestier este de salutat, acesta acoperind o 

lipsă manifestată cu ocazia redactării inițiale a Codului penal.  

A doua modificare în structura acestui text vizează includerea în categoria persoanelor responsabile penal 

și a celor care conduc pe drumurile publice alte categorii de vehicule, categorie care le vizează pe cele echipate cu 

motor de propulsie. Apreciem că și această modificare este benefică, fiind practic impusă de evoluția criminalității 

și a perfecționării vehiculelor de acest gen. 

Ultima modificare din cadrul acestui alineat vizează includerea în categoria persoanelor sancționabile 

penal și a persoanelor care conduc un tren. 

Ca elemente de asemănare reținem limitele minime și maxime ale pedepselor care sunt identice.   

Alin. (2) al art. 335 C. pen., așa cum a fost modificat și completat prezintă de asemenea o serie de 

modificări față de dispozițiile alin. (2) din art. 335 C. pen., în redactarea sa inițială. 

Astfel, modificările la care am făcut referire mai sus vizează introducerea în categoria persoanelor 

sancționabile penal, pe lângă conducătorii de autovehicule și pe cei ai tramvaielor și ai tractoarelor agricole sau 

forestiere sau care nu au drept de conducere în România. 

În ceea ce privește limitele de pedeapsă acestea sunt identice. 

Alin. (3) al art. 335 C. pen. nu a suferit modificări.  

 

III. Aplicarea legii penale mai favorabile 

 

Având în vedere unele elemente specifice care privesc incriminarea, infracţiunile prevăzute în dispoziţiile 

art. 335 C. pen., prezintă anumite particularități care impun unele proceduri diferite în situaţii tranzitorii. 

Aceste particularități vizează în general transpunerea în timp a incriminărilor, din O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată, în Codul penal (în redactarea sa inițială), după care, transpunerea, cu modificările și completările 

respective, în Codul penal în vigoare, cu precizarea că avem în vedere numai dispozițiile alin. (1) și (2), deoarece, 

dispozițiile alin. (3) nu au suferit modificări (față de redactarea inițială). 

Pe de altă parte, trebuie avută în vedere situația specială care privește această infracțiune, în sensul că 

aplicarea legii penale mai favorabile privește trei situații, respectiv: 

- comiterea unei infracțiuni înainte de intrarea în vigoare a Codului penal, respectiv, 01.02.2014, și 

judecarea după intrarea în vigoare a codului penal, dar până la adoptarea legii de modificare a textului de la art. 

335 C. pen.; 

- comiterea unei infracțiuni după intrarea în vigoare a codului penal (01.02.2014), până la intrarea în 

vigoare a modificărilor operate recent, și judecarea acesteia după intrarea în vigoare a modificărilor respective; 

- comiterea unei infracțiuni înainte de intrarea în vigoare a Codului penal (01.02.2014) și judecarea 

acesteia după intrarea în vigoare a legii de modificare și completare a textului de incriminare. 

În situațiile descrise mai sus, pentru identificarea și aplicarea legii penale mai favorabile se vor avea în 

vedere în primul rând dispozițiile prin care era incriminată fapta, dispoziții care au suferit modificări prin 

adoptarea celor două modificări.  
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Astfel, dacă ne referim la redactarea inițială, observăm că în ceea ce privește conţinutul infracţiunii 

prevăzute în dispoziţiile art. 335 alin. (1) C. pen., acesta este aproape identic cu cel din art. 86 alin. (1) din O.U.G. 

nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, singura deosebire, de formă, fiind 

reprezentată de denumirea marginală, care nu există în legea în vigoare (care oricum nu are nicio relevanţă în 

situaţiile tranzitorii). 

Constatând identitatea conţinuturilor juridice, precum şi a limitelor de pedeapsă, în situaţiile tranzitorii, 

instanţa de judecată va trebui să aplice dispoziţiile art. 5 (legea penală mai favorabilă), cu referire la art. 3 alin. (2) 

din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 

În condiţiile în care sunt reţinute una sau mai multe circumstanţe atenuante, apreciem că legea penală mai 

favorabilă este legea veche, în timp ce, în situaţia existenţei unor circumstanţe agravante, legea penală mai 

favorabilă va fi legea în vigoare. 

În cazul în care instanţa apreciază că, pentru săvârşirea infracţiunii examinate, sunt incidente dispoziţiile 

art. 80 sau 83 C. pen. (renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei), va aplica dispoziţiile noii 

legi care sunt mai favorabile. 

De asemenea, în faza de urmărire penală, procurorul poate renunţa la urmărirea penală dacă constată că 

sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 318 C. proc. pen., modificat prin dispoziţiile art. 210 din Legea nr. 

255/2013 și O.U.G. nr. 18/2016. 

În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută în art. 335 alin. (2), apreciem că situaţiile tranzitorii vor impune 

aceleaşi proceduri, deşi, conţinutul juridic al noii legi diferă în raport cu cel din legea anterioară. 

Apare, în schimb, o problemă care este legată de dispoziţiile noului Cod penal care se referă la 

conducerea unui vehicul, faţă de dispoziţiile legii anterioare care privesc un autovehicul sau tramvai. 

Observăm că prin dispozițiile legii noi s-a extins sfera de aplicabilitate a legii, fiind incluse toate 

vehiculele pentru care se cere obligativitatea deținerii permisului de conducere, spre deosebire de legea veche care 

includea numai autovehicule și tramvaie. 

Având în vedere definirea dată vehiculului şi autovehiculului în cadrul art. 6 pct. 6 şi 35 din O.U.G. nr. 

195/2002, republicată, considerăm că nu se ridică probleme deosebite, deoarece tramvaiul şi autovehiculul sunt 

considerate vehicule. 

În situaţiile în care persoana în cauză este trimisă în judecată pentru conducerea pe drumurile publice a 

unui autovehicul sau tramvai, se pune doar problema identificării legii penale mai favorabile, fiind incidente 

dispoziţiile art. 5 C. pen. şi ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 187/2012. 

Stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile se vor realiza pornindu-se de la constatarea că limitele 

minime şi maxime ale pedepselor sunt identice, ţinându-se seama de observaţiile formulate mai sus, precum şi alte 

împrejurări, care diferă de la o cauză la alta.  

În cazul în care este încredinţat pentru a fi condus pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai, fapta 

nu este dezincriminată, urmând a se proceda la stabilirea legii penale mai favorabile, în condiţiile explicate pentru 

infracţiunea de la alin. (1) al art. 335 C. pen. 

Având în vedere modificările preconizate în conținutul alin. (1) și (2) ale art. 335 din Codul penal, 

apreciem că în condițiile în care limitele de pedeapsă au rămas aceleași, problema aplicării legii mai favorabile nu 

suferă modificări importante în raport cu examinarea de mai sus. 

Singura modificare constă în sancționarea conducătorului unui tractor agricol sau forestier ori a oricărui 

alt conducător de vehicul cu motor de propulsie, categorii de conducători auto ce nu era prevăzute în OUG 

195/2002 și în art. 335 alin. (1) și (2) C. pen., din redactarea sa inițială.  

Important de reţinut este faptul că operaţiunea de identificare şi aplicare a legii penale mai favorabile se 

va realiza de către instanţă având în vedere particularităţile specifice fiecărei cauze în parte. 

 

Concluzii, opinii critice și propuneri de lege ferenda 

 

Prin examinarea realizată am evidențiat necesitatea și totodată importanța incriminării unor asemenea 

fapte, scopul final fiind acela de prevenire și combatere a criminalității din acest domeniu. 
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În acest context, apreciem că textul rezultat în urma modificărilor preconizate este superior atât textului 

inițial din O.U.G. nr. 195/2002, cât și textului din redactarea sa inițială din Codul penal. 

Cu toate acestea, apreciem că textul prezintă și unele dispoziții criticabile, ce pot fi perfecționate. 

Astfel, în conținutul alin. (3) al art. 335 C. pen., nu mai apare incriminată acțiunea de încredințare a unui 

vehicul unei persoane care suferă de o boală psihică, așa cum apărea în conținutul art. 86 alin. (3) din O.U.G. nr. 

195/2002. 

De lege ferenda propunem completarea dispozițiilor alin. (3) al art. 335 din Codul penal cu incriminarea 

acțiunii de încredințare a unui vehicul unei persoane care suferă de o boală psihică.  

Una din modificările preconizate este aceea prin care s-a lărgit sfera subiecților activi ai infracțiunii, prin 

includerea persoanei care conduce un tren. 

Dincolo de formularea nefericită a textului (care induce ideea că este sancționată persoana care conduce 

un tren pe drumurile publice!!!), apreciem că această prevedere este inoportună și complet eronată. 

Legiuitorul nu trebuia să includă în această categorie și trenul, deoarece acest mijloc de circulație și 

transport are un regim special, conducerea trenului necesitând o pregătire specială, iar activitatea în sine nu are 

nicio legătură cu siguranța circulației pe drumurile publice, activitatea în genere fiind circumscrisă siguranței 

circulației pe căile ferate.  

Mai mult, la intrarea în serviciu, mecanicul de locomotivă și ajutorul acestuia sunt verificați și testați în 

ceea ce privește consumul de alcool sau alte substanțe psihoactive de către personalul anume destinat, deci 

conducerea unei locomotive care tractează un tren de persoane sau de marfă nu se realizează într-o modalitate 

asemănătoare conducerii unui vehicul pe drumurile publice. 

De asemenea, formularea este fundamental greșită pentru că un tren înseamnă un convoi de vagoane pe 

calea ferată legate între ele și puse în mișcare de o locomotivă. [10]. 

Pe de altă parte avem în vedere și faptul că pe calea ferată mai circulă și alte vehicule decât locomotivele 

care tractează un tren, respectiv, drezine, pluguri macara, etc. 

Cel mult incriminarea conducerii unei locomotive sau a altor vehicule pe calea ferată trebuia să apară în 

structura Capitolului I din Titlul VII din Codul penal - Partea specială. 

În concluzie, de lege ferenda, propunem eliminarea urgentă a termenului tren din conținutul juridic al 

infracțiunii prevăzute la art. 335 alin. (1) C. pen.  
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