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Rezumat: În cadrul lucrării am procedat la examinarea noilor modificări preconizate a fi operate de 

legiuitor în conținutul juridic al infracțiunii de punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat. 

De asemenea am avut în vedere și examinarea comparativă a dispozițiilor din legile precedente cu cele ce urmează 

a fi realizate, caracterizarea infracțiunii, precum și momentul consumării și al epuizării infracțiunii. Am evidențiat 

faptul că modificarea textului inițial promovat odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal s-a datorat Deciziei 

Curții Constituționale nr. 224/2017 prin care textele de la art. 335 alin. (1) au fost declarate neconstituționale. Am 

insistat asupra faptului că modificarea survenită constă în introducerea în textul de incriminarea și a faptei de 

punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, vehicule care în 

vechiul text nu erau menționate. Examinarea critică a textului de lege a condus și la formularea unei propuneri de 

lege ferenda, care constă în completarea dispozițiilor de la art. 334 alin. (3) cu prevederi potrivit cărora fapta să 

constituie infracțiune numai în condițiile în care tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu 

număr fals de înmatriculare sau înregistrare se realizează pe un drum public. Lucrarea continuă altele de acest 

gen și face parte dintr-un curs universitar de drept penal ce urmează a fi publicat la o editură recunoscută în 

România. Fiind concepută în acord cu noile reglementări, lucrarea poate fi utilă practicienilor, mediului 

universitar și în general persoanelor fizice sau juridice deținătoare sau conducătoare de vehicule pe drumurile 

publice.  

 

Cuvinte cheie: infracțiune; caracterizare; consumare; epuizare. 

 

 

Introducere 

 

Până la 01.02.2014, dată la care a intrat în vigoare actualul Cod penal, în legea română, 

infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice erau prevăzute în acte normative speciale 

cu dispoziții penale, cum erau Decretele sau Ordonanțele de urgență ale Guvernului. 

Ultimele două acte normative de acest gen, aflate în vigoare anterior datei de 01.02.2014, au fost 

Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare 

[1], abrogat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice 

cu modificările și completările ulterioare [2]. 

Decretul 328/1966 privind circulația pe drumurile publice a fost în vigoare și a produs efecte 

juridice până în anul 2002, an în care a fost abrogat odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice. 

Astfel, dacă ne referim la Decretul 328/1966, infracțiunea de punere în circulație sau conducere 

a unui vehicul neînmatriculat  era prevăzută, fără a avea o denumire marginală în art. 36. Potrivit textului 

de incriminare, fapta consta în „Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul neînmatriculat”, sancțiunea prevăzută de lege fiind închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau 

amenda. În alin. (2) era sancționată fapta „Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a 

unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare”, care era sancționată cu închisoarea de la 1 an la 5 ani. 

Potrivit dispozițiilor cuprinse în art. 6 lit. e) [1], prin autovehicul se înțelege „orice vehicul 

prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii și care circulă 

în mod obișnuit pe drumurile publice, servind la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea 

unor lucrări; tramvaiul și troleibuzul sunt considerate autovehicule”. 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Bogdan BÎRZU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

În O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, infracțiunea la care facem 

referire era menționată în art. 85, fără a avea o denumire marginală, în cuprinsul a patru alineate. 

În alin. (1) era incriminată „Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat”, sancțiunea prevăzută fiind închisoarea de la 

1 la 3 ani, iar în alin. (2) „Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul 

sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare”, sancțiunea prevăzută fiind închisoarea 

de la 1 la 5 ani. Alin. (3) sancționează „Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu 

număr fals de înmatriculare sau de înregistrare” (închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă), iar alin. 

(4) prevede sancționarea conducerii „pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei 

remorci ale cărei plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui 

vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulație în România” (închisoare de la 6 luni la 2 

ani).  

În ceea ce privește noțiunea de autovehicul, potrivit dispozițiilor art. 6 pct. 6 [2], 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”.  

O examinare succintă relevă asemănarea dintre cele două definiții date autovehiculului, precum 

și unele mici diferențieri. Cert este că definiția dată în O.U.G. nr. 195/2002 pare a fi mai completă.  

În continuare vom proceda la caracterizarea infracțiunii și  evidențierea modificărilor ce se 

preconizează a fi operate în conținutul art. 334 C. pen., alin. (1), (2) și (4). 

 

1. Concept și caracterizare 

 

Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prevăzută în art. 334 C. pen. face 

parte din grupa infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. 

Deoarece ne propunem să avem în vedere examinarea în raport cu noile modificări operate de 

legiuitor în conținutul textului, modificări provocate de Decizia Curții Constituționale nr. 224/2017 [3], 

conceptul și caracterizarea infracțiunii vor fi realizate în acord cu aceste modificări și completări. 

Astfel, în prima modalitate prevăzută în textul de incriminare la alin. (1), această infracţiune constă 

în acţiunea subiectului activ de a pune în circulaţie sau de a conduce pe drumurile publice un autovehicul 

sau un tramvai ori un tractor agricol sau forestier  neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii. 

A doua modalitate normativă prevăzută în alin. (2) constă în acţiunea de a pune în circulaţie sau a 

conduce pe drumurile publice un autovehicul sau a unui tramvai ori a unui tractor agricol sau forestier  cu 

număr fals de înmatriculare sau înregistrare.  

De asemenea, potrivit alin. (3) infracţiunea va exista şi atunci când este tractată pe drumurile 

publice o remorcă neînmatriculată sau neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare. 

Ultima modalitate normativă este prevăzută în alin. (4) urmând a se reține atunci când o persoană 

conduce pe drumurile publice un autovehicul, un tractor agricol sau forestier sau este tractată o remorcă ale 

cărei plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau înregistrare au fost retrase sau un vehicul înmatriculat în alt 

stat, care nu are drept de circulație în România.   

Constatăm că în norma de incriminare sunt prevăzute patru infracțiuni, care prezintă unele 

elemente comune, ceea ce justifică prevederea lor în conținutul aceluiași text, cu alineate diferite, după cum 

urmează: 

- punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice unui autovehicul sau tramvai ori a unui 

tractor agricol sau forestier neînmatriculat sau neînregistrat [art. 334 alin. (1) C. pen.]; 

- punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai 

ori a unui tractor agricol sau forestier  cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare [art. 334 alin. (2) C. 

pen.]; 
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- tractarea unei remorci neînmatriculate, neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau 

înregistrare [art. 334 alin. (3) C. pen.] şi, 

- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tractor agricol sau forestier sau 

tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase, sau conducerea  

unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România [art. 334 alin. (4) C. pen.].  

În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută în art. 334 alin. (3) C. pen., constatăm că acţiunea de 

tractare a unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, 

nu este condiţionată de circulaţia pe un drum public, aspect care conduce la concluzia că, pentru existenţa 

infracţiunii este suficient ca acţiunea de tractare să se execute chiar şi pe un drum care nu este public [3]. 

În ceea ce ne privește, apreciem că incriminarea faptei de a tracta o remorcă neînmatriculată, 

neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare pe un drum care nu este considerat a fi 

drum public, este inoportună, și, de lege ferenda, propunem completarea textului cu dispoziții care să 

prevadă sancționarea numai în condițiile în care remorca neînmatriculată, neînregistrată ori cu număr fals 

de înmatriculare sau înregistrare este tractată pe un drum public.  

Așa cum este reglementată la momentul actual, infracțiunea de la alin. (3) reprezintă o exagerare a 

legiuitorului, fapta în sine prezentând mai degrabă conținutul unei contravenții.  

În legătură cu dispozițiile cuprinse în alin. (1) al art. 334 C. pen., facem precizarea că așa cum 

rezultă din modul în care sunt redactate, infracțiunea va fi reținută numai în condițiile în care este pus în 

circulație sau condus pe drumurile publice un autovehicul sau un tramvai ori un tractor agricol sau forestier 

neînmatriculat sau neînregistrat. 

Observăm că textul în cauză, așa cum este formulat exclude orice alt vehicul, incriminând numai 

fapta de conducere sau punere în circulație a unui autovehicul sau tramvai ori tractor agricol sau forestier, 

deși, titlul marginal este „Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat”. 

Așadar, constatăm că între titlul marginal și conținutul juridic al infracțiunii există unele diferențe, 

fără însă a avea vreo incidența în ceea ce privește existența infracțiunii. 

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 [1]. 

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 [1]. 

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 [1]. 

 

2. Examinare comparativă a dispozițiilor în vigoare cu cele ale legii anterioare 

 

Așa cum am menționat și anterior, infracțiunea de punere în circulație sau conducere a unui 

autovehicul neînmatriculat nu era prevăzută în Codul penal din 1969, fiind prevăzută în schimb în 

dispozițiile art. 85 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Ulterior această infracțiune a fost preluată și inclusă în noul Cod penal, cu unele modificări, în 

Capitolul II din Titlul  VII în grupul de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. 
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Pe fondul apariției unor controverse în doctrină dar și a pronunțării unor soluții diferite în 

practica judiciară, toate acestea completate de o decizie a Curții Constituționale, s-a impus cu necesitatea 

o nouă modificare a textelor de la alin. (1), (2) și (4).  

În concret, modificarea și completarea textelor și aducerea lor într-o nouă formulă, a fost 

determinată pe de o parte de evoluția criminalității în domeniu, iar pe de altă parte de Decizia nr. 224 din 4 

aprilie 2017 prin care Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a decis 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”  

[4]. 

Ulterior, Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 11/2017, a 

stabilit că „În interpretarea noțiunii de „autovehicul”, prevăzută  de art. 334 alin. (1) din Codul penal 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 OG nr. 21/2.08.2014, 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 de art. 334 alin. (1) din Codul 

penal, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal” [5]. 

Dacă avem în vedere dispozițiile alin. (1) al art. 334 C. pen. în vigoare,  pe care le raportăm la cele 

cuprinse în art. 334 alin. (1) C. pen. din redactarea inițială de la 01.02.2014 și art. 85 alin. (1) din O.U.G. nr. 

192/2002, republicată, observăm că între acestea există anumite deosebiri.  

Astfel, constatăm că în noua reglementare, pe lângă autovehicul sau tramvai pentru care exista 

obligativitatea înmatriculării sau înregistrării (pentru a putea circula pe drumurile publice) care erau 

prevăzute în conținutul juridic al infracțiunilor din redactările anteriore, au fost introduse și tractorul agricol 

sau forestier neînmatriculat sau neînregistrat. 

Limitele sancțiunilor au rămas aceleași, respectiv, închisoarea de la unu la 3 ani sau amenda. 

Examinarea comparativă a dispozițiilor alin. (2) din legea în vigoare cu cele cuprinse în alin. (2) al 

art. 334 C. pen. din redactarea inițială și alin. (2) al art. 85 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, evidențiază 

de asemenea aceleași deosebiri, dar care privesc numerele false de înmatriculare sau înregistrare.  

Astfel, observăm că în noua reglementare, pe lângă autovehicul sau tramvai, a fost incriminată și 

conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier care circulă cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare. 

Limitele sancțiunilor au rămas aceleași, respectiv, închisoarea de la unu la 5 ani sau amenda. 

Reglementarea cuprinsă în alin. (3) al art. 334 din Codul penal nu a suferit modificări sau 

completări, astfel că aceasta este identică cu cea prevăzută în legile anterioare.  

În alin. (4) al art. 334 C. pen., în vigoare apare aceeași completare, în sensul că sunt introduse în 

text, pe lângă autovehicul și tractorul agricol sau forestier. 

 Limitele sancțiunilor au rămas aceleași, respectiv, închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. 

Dacă ne raportăm la deosebirile existente între dispozițiile cuprinse în O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată și art. 334 C. pen. în redactarea inițială, constatăm că în conţinutul art. 334 C. pen., au fost 

completate sancțiunile de drept penal prevăzute în alin. (1), (2) şi (4), respectiv pe lângă închisoarea de la 

unu la 3 ani, de la unu la 5 ani şi de la 6 luni la 2 ani, cu amenda ca pedeapsă principală [7]. 

Ca elemente de asemănare între incriminările cuprinse în cele trei legi, reţinem că, sunt prevăzute 

patru infracţiuni distincte, fiecare dintre acestea prezentând mai multe modalităţi normative simple.  

 

3. Consumarea și epuizarea infracțiunii 

 

3.1. Consumarea. Infracţiunile examinate se consumă în momentul în care se produce urmarea 

imediată care constă în punerea în pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. 

Astfel, în cazul alin. (1) consumarea infracțiunii are loc în momentul în care autovehiculul, 

tramvaiul, tractorul agricol sau forestier neînmatriculat sau neînregistrat pătrunde pe un drum public, fiind 
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condus de către o persoană fizică sau care a fost pus în circulație de aceeași sau altă persoană fizică (sau 

juridică). 

În cazul alin. (2) infracțiunea se consumă în momentul în care autovehiculul, tramvaiul, tractorul 

agricol sau forestier cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare este pus în circulație sau condus pe un 

drum public (în momentul concret al pătrunderii acestuia pe drumul public). 

Infracțiunea prevăzută la alin. (3) se consumă în momentul în care este tractată pe un drum public 

sau un drum care nu este public (inclusiv agricol sau forestier), o remorcă  neînmatriculată sau 

neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare. Momentul concret este momentul în care 

este pus în mișcare vehiculul care tractează remorca respectivă.  

Infracțiunea  de la alin. (4) se consumă în momentul în care a pătruns pe un drum public un 

autovehiculul, tractorul agricol sau forestier sau este tractată o remorcă a cărei plăcuțe cu numărul de 

înmatriculare sau de înregistrare a fost retrasă sau în momentul în care a pătruns pe un drum public un 

vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulație în România.  

3.2. Epuizarea. În doctrină s-a exprimat opinia potrivit căreia infracţiunea „se consumă 

instantaneu, momentan, însă, după consumare, fapta poate continua până la întreruperea acesteia din 

proprie iniţiativă ori datorită intervenţiei unor factori independenţi de voinţa făptuitorului, caz în care se 

poate reţine forma infracţiunii continue” [6]. 

Fără îndoială că opinia autorului citat este corectă, având în vedere faptul că infracţiunea se 

consumă în momentul în care autovehiculul în cauză a parcurs primii metri pe un drum public, dar a fost 

identificat în trafic de către poliţia rutieră după parcurgerea unei distanţe mai mari. 

Pe de altă parte trebuie avut în vedere şi faptul că fiecare acţiune incriminată de lege se consumă în 

momentul executării, aspect care conduce la concluzia că aceasta poate fi repetată sub forma infracţiunii 

continuate. Avem aici în vedere situaţia conducătorului unui autovehicul care circulă de mai multe ori pe 

drumurile publice cu un autovehicul, neînmatriculat, cu număr fals de înmatriculare etc., caz în care va 

interveni şi un moment al epuizării, care în acest caz coincide cu momentul executării ultimei acţiuni 

incriminate (acest moment poate fi unul al renunţării subiectului activ sau al identificării în trafic de către 

poliţia rutieră)[3].  

 

Concluzii. Opinii critice și propuneri de lege ferenda 

 

Asemenea altor infracțiuni ce fac parte din grupul infracțiunilor contra siguranței circulației pe 

drumurile publice, infracțiunea de punere în circulație sau conducerea unui vehicul pe drumurile publice a 

suferit în ultimul timp unele modificări și completări. 

Astfel, modificarea survenită în conținutul juridic al infracțiunii, modificare determinată de 

intervenția Curții Constituționale, a constat în introducerea sancționării faptei de punere în circulație sau 

conducere a unui tractor agricol sau forestier în condițiile expres menționate în norma de incriminare.  

În cadrul lucrării am evidențiat aceste modificări și am insistat asupra elementelor de diferențiere și 

a celor de identitate din legile succesive, scopul fiind acela ca analiza să fie utilă în practica judiciară în 

activitatea complexă de identificare și aplicare a legii penale mai favorabile. 

Incriminarea acestei fapte se dovedește a fi necesară prin prisma necesității prevenirii și combaterii 

faptelor prin care se aduce atingere siguranței circulației pe drumurile publice. 

Am insistat de asemenea și în legătură cu necesitatea modificării și completării dispozițiilor art. 

334 alin. (3) C. pen., actuala reglementare fiind în opinia noastră deficitară. 

De lege ferenda am propus și continuăm să susținem necesitatea modificării textului de incriminare 

în sensul sancționării faptei numai în condițiile în care tractarea unei remorci neînmatriculate sau 

neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare se realizează pe un drum public. 

Într-o concluzie generală apreciem utilitatea incriminării faptelor descrise, precum și modificările 

preconizate, apreciind că aceasta poate contribui la creșterea gradului de siguranță în traficul rutier pe 

teritoriul României.  
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