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Rezumat: În prezenta lucrare am procedat la examinarea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența 

alcoolului sau a altor substanțe, prin prisma modificărilor preconizate. În cadrul examinării am avut în vedere diferențele 

existente între redactarea inițială și modificările preconizate, cu evidențierea unor aspecte pozitive. Am avut în vedere și 

examinarea unor aspecte recente care se referă la aplicarea legii penale mai favorabile, având desigur în atenție, în 

primul rând diferențele existente în conținuturile juridice ale infracțiunii. Elementele de noutate constau în examinarea 

realizată prin prisma unor modificări promovate recent. Lucrarea poate fi utilă studenților facultăților de drept, precum și 

practicienilor în domeniu. 
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1. Introducere 

 

Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, face parte din 

grupa infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, fiind menționată în art. 336 din Codul penal. 

Infracțiunea prevăzută la alin. (1) constă în fapta unei persoane care are o îmbibație alcoolică de peste 

0,80 g/l alcool pur în sânge, de a conduce pe drumurile publice un vehicul cu motor de propulsie sau cu tracțiune 

animală. 

În cazul alin. (2) infracțiunea constă în fapta unei persoane care se află sub influența unor substanțe 

psihoactive, de a conduce pe drumurile publice un vehicul cu motor de propulsie sau tracțiune animală. 

Aceeaşi faptă este considerată mai gravă, fiind sancţionată ca atare, atunci când persoana în cauză 

[menționată la alin. (1) sau (2)],  efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse 

periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere 

sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. 

Incriminarea acestei fapte este determinată de efectul nociv al alcoolului consumat peste o anumită limită 

sau a altor substanţe psihoactive, care produc, de regulă, tulburări în atitudinea şi comportamentul conducătorului 

auto şi care generează implicit o diminuare a capacităţii de a manevra vehiculul condus pe drumurile publice în 

condiţii de siguranţă pentru toţi participanţii la trafic [3]. 

Este cunoscut faptul că de fiecare dată, consumarea unor cantităţi mari de alcool (peste limita legală), 

determină producerea în organismul consumatorului a unor fenomene patologice precum, confuzie mintală, lipsă 

de coordonare a mişcărilor, tulburări senzoriale, vizuale şi auditive, fenomene care diminuează simţitor puterea de 

discernământ, capacitatea de concentrare şi atenţia conducătorului auto în trafic, alterează reflexele, timpul de 

reacţie, capacitatea de apreciere a distanţelor sau a vitezei cu care se deplasează vehiculul care circulă din sens 

invers etc., aspecte care pot cauza pentru conducătorul auto ce conduce un vehicul pe un drum public, consecinţe 

imediate, cum ar fi provocarea unui accident grav de circulaţie ce poate avea ca urmare decesul sau vătămarea 

gravă a integrităţii corporale ale unor persoane sau pagube materiale importante [1]. 

Atât din denumirea marginală, cât şi din conţinutul infracţiunii, rezultă că, spre deosebire de legea veche, 

legiuitorul noului Cod penal a extins sfera incidenței legii de la  vehicule pentru care legea prevede obligativitatea 

deținerii permisului de conducere la, vehicule cu motor de propulsie sau cu tracțiune animală. 
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2. Noul Cod penal în raport cu legea anterioară 

 

Așa cum am menționat și anterior, infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a 

altor substanţe, este prevăzută în art. 336 din Codul penal, neavând corespondent în Codul penal de la 1969. 

Aceasta era prevăzută și în art. 336 C. pen., în redactarea sa inițială (de la 01.02.2014),  fiind preluată din O.U.G. 

nr. 195/2002, republicată, unde era prevăzută în dispozițiile art. 87 într-o redactare asemănătoare, fără însă a avea 

o denumire marginală. 

Așa cum rezultă și din examinarea conținuturilor legale ale celor trei texte de incriminate (luând în calcul 

și modificările preconizate), infracțiunea în cauză, în conținutul său juridic, în decurs de 4 ani, a suferit numeroase 

modificări, care s-au concretizat efectiv în promovarea unei noi incriminări și ulterior revenirea la veche 

incriminare și chiar completarea acesteia prin sancționarea conducătorului unui vehicul cu tracțiune animală. 

Având în vedere această situație, unică în legislația română, în ceea ce privește modul în care s-a realizat 

incriminarea succesivă a faptelor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, vom 

proceda la examinarea comparativă a textelor, după cum urmează: mai întâi examinarea dispozițiilor preconizate a 

intra în vigoare în raport cu cele existente în conținutul art. 336 C. pen., din redactarea sa inițială, după care, vom 

proceda la examinarea comparativă a dispozițiilor cuprinse în art. 336 C. pen., în redactarea sa inițială cu cele ale 

art. 87 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată.  

Examinarea prezintă o importanță deosebită din perspectiva identificării și aplicării legii penale mai 

favorabile. 

Dacă ne referim la dispozițiile art. 336 alin. (1) C. pen., potrivit modificărilor preconizate,  observăm că 

legiuitorul a procedat la lărgirea sferei subiecților activi, incriminând fapta unei persoane care conduce pe 

drumurile publice un vehicul cu motor de propulsie sau cu tracțiune animală;  în incriminarea precedentă era 

sancționată conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii 

permisului de conducere. 

O altă deosebire constă sancționarea consumării infracțiunii la momentul identificării în trafic, și nu la 

momentul prelevării mostrelor biologice cum era prevăzut în reglementarea anterioară.  

Ca elemente de identitate între cele două reglementări reținem, nivelul alcoolemiei (care a rămas la 0,80 

g/l alcool pur în sânge) și limitele de pedeapsă (închisoarea de la unu la 5 ani sau amendă). 

În ceea ce privește alin. (2) al art. 336 C. pen., precizăm că deosebirea față de reglementarea precedentă 

constă în lărgirea sferei subiecților activi, care, de această dată include, conducătorii unor vehicule cu motor de 

propulsie sau tracțiune animală. Precizăm că textul precedent stipula sancționarea persoanei care, aflată sub 

influența unor substanțe psihoactive conducea pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevedea 

obligativitatea deținerii permisului de conducere. 

Ca elemente de asemănare reținem folosirea în ambele texte a sintagmei „substanțe psihoactive”. 

Dispozițiile alin. (3) al art. 336 C. pen., sunt identice cu cele ale alin. (3) din art. 335 C. pen., în redactarea 

sa inițială. 

Dacă ne raportăm la dispozițiile art. 336 C. pen., din redactarea sa inițială, cu trimitere la art. 87 din 

O.U.G. nr. 195/2002, republicată (de unde este preluat textul), observăm că în noua lege infracțiunea are o 

denumire marginală, respectiv,  „Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, 

denumire care nu apare în textul legii vechi. 

Infracțiunea prevăzută în art. 336 alin. (1) C. pen., era prevăzută în dispozițiile alin. (1) al art. 87 din legea 

anterioară.  

Între cele două incriminări există unele elemente de diferențiere, printre care menționăm renunțarea la 

termenii de autovehicul și tramvai și înlocuirea acestora în noua lege cu termenul vehicul.   

Apreciem că termenul de vehicul a cărui interpretare legală se regăsește în dispozițiile art. 6 pct. 35 este 

bine venit. 

Altă deosebire dintre cele două texte, privește regimul sancționator care în noua lege include și pedeapsa 

alternativă a amenzii.  

De asemenea, în redactarea inițială a fost introdusă sintagma „pentru care legea prevede obligativitatea 

deținerii permisului de conducere”, care vine într-o completare logică a textului.  
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Nu în ultimul rând, precizăm că în redactarea inițială a fost modificat momentul consumării infracțiunii, 

care se identifică cu momentul prelevării mostrelor biologice, nu cu momentul identificării în trafic. 

Ca elemente de asemănare reținem consecvența legiuitorului în incriminarea acestei fapte de pericol, 

precum și păstrarea limitelor minime și maxime ale pedepsei cu închisoarea. 

Infracțiunea prevăzută în alin. (2) al art. 336 C. pen., era prevăzută și în dispozițiile art. 87 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 195/2002 republicată într-o formulare asemănătoare. 

Astfel, în redactarea inițială  este înlocuită sintagma „substanțe ori produse stupefiante sau medicamente 

cu efecte similare acestora” cu sintagma „substanțe psihoactive”. 

De asemenea, legiuitorul noului Cod penal a înlocuit sintagma „autovehicul sau tramvai” prevăzută în 

legea anterioară cu termenul „vehicul” și a introdus sintagma „care conduce un vehicul pentru care legea 

prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere”. 

Ca elemente de asemănare reținem preocuparea consecvența legiuitorului pentru sancționarea persoanelor 

care conduc vehicule pe drumurile publice sub influența altor substanțe nocive, decât alcoolul, precum și 

mențiunea sancțiunilor prevăzute în alin. (1) al art. 336 C. pen., cu trimitere directă la acestea. 

Infracțiunea prevăzută în art. 336 alin. (3) C. pen., a fost preluată din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, 

unde era prevăzută în dispozițiile art. 87 alin. (4). 

Examenul comparativ evidențiază existența unor elemente perfecte de identitate, atât în ceea ce privește 

conținutul juridic al infracțiunii, cât și în ceea ce privește limitele minime și maxime ale pedepselor. 

Precizăm că infracţiunea prevăzută în alin. (5) al art. 87 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, nu mai este 

menţionată în conţinutul art. 336 C. pen., ci într-o incriminare distinctă  în art. 337 C. pen., cu o  denumire 

marginală specifică. 

 

3. Aplicarea legii penale mai favorabile 

 

Situația tranzitorie în care ne aflăm vizează trei perioade (de comitere a faptei), delimitate în timp, 

respectiv perioada de până la 01.02.2014, în care erau în vigoare dispozițiile art. 87 din O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată, perioada cuprinsă între 01.02.2014 și data intrării în vigoare a modificărilor preconizate, în care s-a 

aflat în vigoare dispozițiile art. 336 alin. (1) C. pen. și perioada de după modificările preconizate. 

În acest context, problema fundamentală care se ridică este aceea a modului în care interpretarea 

sintagmei „la momentul prelevării mostrelor biologice” poate determina aplicarea legii penale mai favorabile sau 

nu. 

Pornind de la cele trei incriminări intervenite succesiv, într-o perioadă scurtă de timp, vom încerca să 

identificăm incidența art. 5 C. pen., cu trimitere directă la fiecare din cele trei situații. 

Astfel, vom avea trei situații distincte, respectiv: 

- fapta este comisă înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, este judecată definitiv după data de 

01.02.2014, dar înainte de data intrării în vigoare a modificărilor preconizate; 

- fapta este comisă înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, este judecată definitiv după data 

intrării în vigoare a modificărilor preconizate; 

- fapta este comisă după de intrarea în vigoare a noului Cod penal, este judecată definitiv după data 

intrării în vigoare a modificărilor preconizate. 

Pentru a evidenția posibilitățile de aplicare a legii penale mai favorabile, vom examina distinct fiecare din 

cele trei situații identificate. 

3.1. Fapta este comisă înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal și este judecată definitiv după 

data de 01.02.2014, dar înainte de data intrării în vigoare a ultimelor modificări propuse. În această 

împrejurare, potrivit legii vechi subiectului activ i s-au recoltat două mostre biologice, iar potrivit legii noi era 

necesar a se recolta o singură mostră biologică. 

În ceea ce privește momentul ce este luat în calcul pentru comiterea infracțiunii, în legea veche se 

identifică cu momentul identificării în trafic, iar în legea nouă momentul comiterii faptei se identifică cu 

momentul prelevării mostrelor biologice. 
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Pe de altă parte, potrivit Deciziei nr. 3/2014 pronunțate de către Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală, „În aplicarea art. 336 alin. (1) din Codul penal, în ipoteza unei duble 

prelevări de mostre biologice, rezultatul alcoolemiei cu relevanță penală este cel dat de prima prelevare” [4]. 

Într-o asemenea ipoteză apreciem că legea penală mai favorabilă va fi identificată în raport cu valoarea 

cea mai mică a alcoolemiei stabilită prin calculul retroactiv și calculul nivelului acesteia la momentul prelevării 

mostrelor biologice, avându-se însă în vedere și criteriile generale de individualizare a sancțiunii de drept penal 

prevăzute în cele două legi.  

În asemenea situații, apreciem că în urma analizei împrejurărilor concrete ale comiterii faptei, a criteriilor 

generale de individualizare precum și a nivelului alcoolemiei din sânge la momentul incidenței legii penale, 

apreciem că legea penală mai favorabilă poate fi atât legea nouă, cât și legea veche. 

Legea nouă va fi mai favorabilă de fiecare dată în care instanța va constata incidența dispozițiilor art. 80 și 

urm., sau 83 și urm. C. pen.  

3.2. Fapta este comisă înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal și este judecată definitiv după 

intrarea în vigoare a Legii de modificare. Observăm că în această situație, avem în vedere faptul că textul art. 

336 alin. (1) C. pen., a fost modificat de două ori. 

O primă modificare a survenit odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, caz în care relevanța 

penală a alcoolemiei este dată de două momente distincte, respectiv: momentul recoltării mostrelor biologice 

(potrivit legii noi) și momentul identificării în trafic, valoarea alcoolemiei fiind stabilită prin calculul retroactiv al 

acesteia (potrivit legii vechi). 

A doua modificare constă în relevanța penală a nivelului alcoolemiei care, în legea anterioară se identifică 

de această dată cu momentul recoltării mostrelor biologice, iar în legea aflată în vigoare la momentul identificării 

în trafic care va fi stabilit prin calculul retroactiv al alcoolemiei din sângele conducătorului vehiculului. 

În concret, evoluția incriminării faptei prevăzute în art. 336 alin. (1) C. pen., relevă o revenire a 

legiuitorului la conținutul juridic al vechii incriminări, respectiv incriminarea prevăzută în art. 87 din O.U.G. nr. 

192/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu excepția pedepsei alternative cu amenda care în 

legea veche nu era prevăzută. 

Nu este exclus ca în procesul complex de individualizare a sancțiunii de drept penal, în raport cu 

împrejurările concrete ale comiterii faptei, să fie avute în vedere și aplicate dispozițiile art. 336 alin. (1) C. pen.  

Având în vedere cele două modificări succesive ale textului de incriminare, putem aprecia că legea penală 

mai favorabilă va fi identificată și aplicată de către instanță având în vedere cel mai scăzut nivel de alcoolemie din 

sânge, împrejurările concrete ale comiterii fiecărei fapte în parte, precum și criteriile generale de individualizare a 

sancțiunii de drept penal din cele trei legi (avem aici în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 195/2002, republicată, 

privind circulația pe drumurile publice, art. 336 alin. (1) C. pen., așa cum a fost prevăzut în varianta inițială a Legii 

nr. 286/2009 și dispozițiile art. 336 alin.(1) C. pen., așa cum a fost modificat. 

În ipoteza în care instanța se orientează spre aplicarea pedepsei cu amenda, legea penală mai favorabilă va 

fi legea în vigoare la momentul judecării definitive a cauzei, sau chiar dispozițiile art. 336 alin. (1) C. pen. (în 

modalitatea inițială a intrării în vigoare a noului Cod penal), ambele prevăzând pedeapsa cu amenda, în raport cu 

dispozițiile art. 87 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, care nu prevăd posibilitatea aplicării unei asemenea 

sancțiuni. 

3.3. Fapta a fost comisă în perioada de activitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) C. pen., așa cum au 

fost prevăzute în Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, după adoptarea Deciziei Curții Constituționale 

nr.732 din 16.12.2014 și este judecată definitiv în perioada de activitate a legii noi (avem în vedere modificările 

propuse). Vom observa că potrivit normelor legale în vigoare la data comiterii faptei, inculpatului i s-a prelevat o 

singură mostră biologică. Pe de altă parte, momentul incidenței legii penale (comiterii faptei), va fi considerat 

momentul prelevării acestei mostre biologică. 

În același timp, potrivit legii aflate în vigoare la momentul judecării cauzei, inculpatului trebuia să i se 

recolteze două mostre biologice, pentru a se putea realiza recalcularea alcoolemiei, recalculare prin care să se 

stabilească valoarea alcoolemiei la momentul comiterii faptei, moment care se identifică cu acela în care a fost 

identificat (oprit) în trafic. 
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Așadar, instanța va trebuie să identifice legea mai favorabilă având în vedere cele arătate mai sus, sens în 

care va proceda la examinarea celor două legi care au fost adoptate succesiv, între momentul comiterii celor două 

infracțiuni și momentul judecării cauzei. 

Într-o primă ipoteză, apreciem că instanța, neavând posibilitatea practică de a stabili nivelul alcoolemiei la 

momentul comiterii faptei (prin recalcularea alcoolemiei), deoarece inculpatului nu i s-au prelevat două mostre 

biologice, va trebui să ia în calcul doar nivelul alcoolemiei stabilit la momentul prelevării mostrelor biologice, sau, 

după caz, nivelul alcoolemiei recalculat, situație  în care va condamna inculpatul pentru comiterea acestei 

infracțiuni sau va aplica dispozițiile art. 80 și urm. sau 83 și urm. din Codul penal. 

În a doua ipoteză, apreciem că este posibil ca instanța  să pronunțe achitarea inculpatului, pentru 

comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, motivat de faptul 

că nu s-a putut stabili nivelul alcoolemiei din sângele inculpatului la momentul comiterii faptei, respectiv a 

identificării (opririi) în trafic.   

În ipoteza în care fapta este comisă după intrarea în vigoare a modificărilor preconizate, nu se vor 

identifica asemenea probleme, deoarece se va aplica legea în vigoare. 

Pentru toate cele trei situații, în ipoteza în care instanța se orientează spre aplicarea dispozițiilor art. 80 și 

urm. C. pen., sau ale art. 83 și urm. C. pen., legea penală mai favorabilă va fi de fiecare dată legea aflată în 

vigoare, după data de 01.02.2014. 

În practica judiciară pot exista situații în care datorită perioadei mari de timp ce s-a scurs de la momentul 

identificării conducătorului auto în trafic și momentul prelevării mostrelor biologice, concentrația de alcool în 

sânge să nu mai indice valoarea reală de la momentul identificării în trafic. 

Foarte important de reținut și interpretat este faptul că între momentul declarării textului de la art. 336 

alin. (1) C. pen., ca fiind neconstituțional, potrivit decizie Curții Constituționale nr. 732 din 16 decembrie 2014 și 

momentul adoptării legii de modificare a acestor dispoziții în sensul stabilit de instanța de contencios 

constituțional a trecut o anumită perioadă de timp, în care autoritățile judiciare au fost obligate să aplice 

dispozițiile legii în ipoteza identificării în trafic a conducătorilor de vehicul aflați sub influența băuturilor alcoolice 

sau a altor substanțe. 

Având în vedere că între cele două momente a existat o perioadă de circa 4 ani, se ridică în mod firesc 

două întrebări fundamentale, respectiv: 

1. Organele judiciare abilitate vor preleva o mostră de probe biologice așa cum prevedeau dispozițiile 

legii la momentul comiterii faptei, sau 

2. Organele judiciare abilitate (poliția rutieră) vor preleva două mostre biologice, cu posibilitatea 

calculării retroactive a alcoolemiei, așa cum lasă să se înțeleagă decizia instanței de contencios constituțional? 

Apreciem că a doua soluție este corectă, sens în care, chiar dacă legiuitorul nu a operat în textul legii 

modificările impuse de Curtea Constituțională, organele judiciare și instanța de judecată, în procesul de aplicare 

obligatorie a deciziei Curții Constituționale, vor trebuie să procedeze la prelevarea a două mostre biologice (așa 

cum se proceda înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal), urmând ca ulterior să se calculeze retroactiv 

nivelul alcoolemiei în sânge la momentul comiterii faptei, moment ce se identifică cu momentul identificării în 

trafic a conducătorului vehiculului ce se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe. 

Orice încălcare a acestei proceduri va conduce la constatarea incidenței dispozițiilor art. 102 alin. (2) C. 

proc. pen., aspect ce va determina excluderea acestei probe, consecința directă fiind achitarea inculpatului. 

Astfel, în concret, potrivit dispozițiilor legii anterioare intrării în vigoare a noului Cod penal, de actualitate 

și la momentul actual, într-o cauză penală soluţionată de instanţă, rezultatele celor două probe de sânge au fost 

0,70 g ‰ (ora 110) şi de 0,50 g ‰ (ora 220). Pentru stabilirea cât mai exactă a alcoolemiei pentru ora la care s-a 

produs evenimentul rutier avându-se în vedere şi durata de timp mare între producerea acestuia şi recoltarea 

probelor biologice, s-a dispus efectuarea în cauză a unui raport de expertiză medico-legală, care a concluzionat că 

la ora 2200 inculpatul putea avea o alcoolemie în creştere de 0,95 g ‰. Având în vedere aceste concluzii, 

inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată [5]. 
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În situaţii tranzitorii, o asemenea rezolvare va trebui să aibă în vedere și cele menționate mai sus, cu 

precizarea că proba valabilă poate fi atât alcoolemia constatată la momentul prelevării mostrelor biologice, cât și 

alcoolemia constatată retroactiv. 

O altă situație concretă posibilă se referă la varianta în care, deşi fapta este incriminată de noua lege, chiar 

sub o altă denumire (este vorba de denumirea marginală a infracţiunii de la art. 336 C. pen., denumire care nu 

apare în legea anterioară), aceasta nu se consideră a fi dezincriminată şi în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 

(2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, persoana în cauză 

va răspunde penal. 

Ne vom afla în această situaţie în cazul în care la momentul prelevării mostrelor biologice concentraţia de 

alcool pur în sânge era de peste 0,80 g/l. 

În această situaţia instanţa va aplica dispoziţiile art. 5 C. pen., urmând a stabili şi ulterior aplica legea 

penală mai favorabilă. 

În cazul unei infracţiuni săvârşite în una dintre modalităţile simple prevăzute în art. 336 alin. (1) şi (2) C. 

pen., dacă instanţa se orientează pentru aplicarea amenzii, legea penală mai favorabilă va fi legea nouă. În cazul în 

care instanţa nu va avea în vedere aplicarea amenzii, ci o pedeapsă cu închisoarea, legea penală mai favorabilă, în 

funcţie de împrejurările concrete comiterii faptei, poate fi cea nouă sau legea anterioară. Astfel, atunci când 

instanţa va reţine una sau mai multe circumstanţe atenuante, legea mai favorabilă va fi legea veche, în timp ce 

atunci când se reţin circumstanţe agravante legea mai favorabilă va fi legea nouă. 

Oricum, important de reţinut este faptul că identificarea legii penale mai favorabile reprezintă un proces 

complex, instanţa fiind obligată să ţină seama de particularităţile specifice fiecărei cauze în parte. 

Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei se va realiza în conformitate cu 

dispoziţiile art. 6 C. pen., raportate la dispoziţiile Titlului I din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 

O ultimă problemă vizează modul în care vor fi influenţate hotărârile instanţelor de către unele decizii 

pronunţate în recursuri în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, adoptate anterior intrării în 

vigoare a noului Cod penal, în situaţiile tranzitorii. 

Avem aici în vedere Decizia nr. I/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, prin care s-a 

stabilit că: 

1) Faptele de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană având în 

sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală şi de ucidere din culpă cu această ocazie a unei persoane 

constituie o singură infracţiune, complexă, de ucidere din culpă, prevăzută în art. 178 alin. (3) teza I C. pen. în 

vigoare, în care este absorbită infracţiunea prevăzută la art. 87 alin. (1) din Ordonanţă. 

2) Uciderea unei persoane în aceleaşi împrejurări, comisă de către un conducător auto având o îmbibaţie 

alcoolică sub limita legală, dar care se află în stare de ebrietate constatată clinic sau prin orice alt mijloc de probă, 

constituie infracţiunea unică de ucidere din culpă, prevăzută de art. 178 alin. (3) teza a II-a C. pen. în vigoare. 

3) Uciderea unei persoane în aceleaşi împrejurări comisă de un conducător auto având o îmbibaţie 

alcoolică sub limita legală, dar căruia nu i s-a putut stabili, prin alt mijloc de probă, starea de ebrietate, constituie 

infracţiunea unică de ucidere din culpă, prevăzută în art. 178 alin. (2) C. pen. [6]. 

Având în vedere dispoziţiile art. 336 C. pen., raportate la cele de la art. 192 din acelaşi cod, din care a fost 

eliminată sintagma „stare de ebrietate” prevăzută numai în art. 178 alin. (3) C. pen. de la 1969, considerăm că în 

situaţiile tranzitorii (când se constată că subiectul activ se afla în stare de ebrietate), decizia menţionată este 

inaplicabilă. 

Aceeaşi situaţie este valabilă şi în cazul infracţiunii complexe, deoarece noile dispoziţii prevăzute în art. 

192 alin. (2) fraza a II-a C. pen., prevăd că atunci când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere 

constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. 

Deci, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, în cazul uciderii din culpă a unei persoane de către 

un vehicul care circulă pe drumurile publice condus de către o persoană ce are o îmbibaţie alcoolică la momentul 

comiterii faptei de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge, se va reţine în sarcina subiectului activ comiterea 

infracţiunilor prevăzute în art. 336 C. pen., în concurs cu infracţiunea prevăzută în art. 192 alin. (2) fraza a II-a  C. 

pen.  
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Prin Decizia nr. 26 din 12 octombrie 2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, a decis că în 

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (41) C. pen. şi art. 87 alin. (1) din O.U.G.  

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, se stabileşte că fapta conducătorului de 

autovehicul sau tramvai care a produs o vătămare corporală din culpă constituie, după cum urmează: 

1) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai este concomitent atât în stare de ebrietate, cât 

şi cu îmbibaţie alcoolică peste limita legală, se va reţine concurs real între infracţiunea prevăzută la art. 184 alin. 

(41) C. pen. şi cea prevăzută la art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată. 

2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai se află în stare de ebrietate, fără însă a avea o 

îmbibaţie alcoolică peste limita legală, fapta sa constituie infracţiunea unică prevăzută în art. 184  

alin. (41) C. pen. 

3) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai nu se află în stare de ebrietate, dar are o 

îmbibaţie alcoolică peste limita legală, există o pluralitate de infracţiuni sub forma concursului real între 

infracţiunea prevăzută la art. 184 alin. (3) C. pen. şi art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 sau art. 184 alin. (4) 

C. pen. şi art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 192/2002. 

Deoarece sintagma „stare de ebrietate” existentă în conţinutul incriminării din art. 184 alin. (41) C. pen. de 

la 1969, este eliminată din noul Cod penal, decizia anterioară era de actualitate, numai până la intrarea în vigoare a 

noului Cod penal [1]. 

În aplicarea deciziei Curții Constituționale, având în vedere și dispozițiile art. 196 alin. (5) C. pen., 

apreciem că în ipoteza comiterii unui accident de circulația care a avut ca urmare vătămarea corporală a unei 

persoane, conducătorul vehiculului implicat în accident cu vinovăție fiind sub influența alcoolului peste limita 

admisă de lege (respectiv limita pentru care fapta este considerată contravenție), se va reține un concurs de 

infracțiuni, respectiv infracțiunile prevăzute în art. 336 alin. (1) C. pen. și art. 196 alin. (1), (2) sau (4) C. pen.  

În ceea ce privește individualizarea pedepsei, în practica judiciară s-a decis că „Fapta de săvârșirea căreia 

este acuzat inculpatul prezintă o gravitate deosebit de ridicată având în vedere că valoarea alcoolemiei cu care 

acesta a fost depistat în trafic, de 1,75 g%0, este cu mult superioară față de limita legală de 0,80 g %0, dar și faptul 

că inculpatul a condus în aceste condiții un autoturism pe un drum public județean, pierzând controlul volanului și 

lovind un autoturism parcat regulamentar, acesta fiind proiectat la rândul său într-un stâlp de electricitate care a 

fost distrus. Așa fiind, deși inculpatul se află la primul impact cu legea penală și a recunoscut și regretat fapta 

comisă, se poate aprecia că gravitatea concretă ridicată a faptei comise face ca aplicarea unei pedepse cu amenda 

să nu fie suficientă pentru atingerea scopului preventiv educativ, fiind necesară aplicarea unei pedepse cu 

închisoarea” [7]. 

Într-o altă speță, prin sentința penală nr. 1040/2014 pronunțată de către Judecătoria Slatina în dosarul nr. 

9691/311/2014 inculpatul S.V., în temeiul dispozițiilor art. 336 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 din același cod 

și art. 396 alin. (10) C. proc. pen.,  a fost condamnat la pedeapsa de 180 zile-amendă cu aplicarea dispozițiilor art. 

61 alin. (4) lit. c) C. pen., pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a 

altor substanțe. 

Împotriva acestei soluții inculpatul a declarat apel, solicitând aplicarea unei pedepse cu închisoarea, cu 

amânarea aplicării acesteia, potrivit dispozițiilor art. 83 C. pen.  

Apelul a fost respins, curtea de apel apreciind că stabilirea unei pedepsei cu închisoarea, chiar în situația 

în care s-ar face aplicarea art. 83 C. pen. privind amânarea aplicării pedepsei, ar constitui, față de natura sancțiunii, 

o agravare a situației apelantului, în propria cale de atac, ceea ce ar înfrânge regula consacrată expres în 

dispozițiile art. 418 alin. (1) C. proc. pen. 

În examinarea situației ce i s-ar crea apelantului inculpat, instanța nu poate avea în vedere considerații de 

ordin personal, cum ar fi perioada în care inculpatul ar fi lipsit de permis de conducere sau alte împrejurări 

asemănătoare, ci numai aspecte de ordin juridic, cum este, în speță, natura pedepsei pronunțate [8].  

Oricum, în situaţiile tranzitorii, exceptând fapta dezincriminată, instanţa va trebui să identifice, după care 

să aplice legea penală mai favorabilă, având în vedere împrejurările concrete ale săvârşirii fiecărei fapte în parte. 

 

 

http://juridica.ugb.ro/


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

Ioana RUSU 

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

Concluzii 

 

Incriminarea acestei fapte și operarea modificărilor din conținutul juridic al incriminării din redactarea sa 

inițială au fost determinată atât de unele opinii formulate în doctrina recentă, cât mai ales datorită intervenției 

Curții Constituționale prin decizia nr. 732/2014.  

Textul de incriminare, așa cum va arăta după modificările preconizate, vor reprezintă o evoluție 

semnificativă în domeniu, putând fi apreciat ca fiind de absolută necesitate și ancorat în realitățile momentului. 

În cadrul prezentei examinări am accentuat diferențele existente între incriminările succesive ale acestei 

fapte, precum și problemele pe care le ridică activitatea complexă de aplicare a legii penale mai favorabile în 

situația tranzitorie în care ne aflăm.  
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