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Rezumat: În cadrul lucrării este examinat conţinutul constitutiv al infracţiunii de punere în circulaţie sau 
conducerea unui vehicul neînmatriculat, din perspectiva dispoziţiilor cuprinse în art. 334 din Noul Cod penal. Elementul 
de noutate în doctrina română este reprezentat de examinarea laturii obiective şi subiective a infracţiunii, având în 
vedere noul conţinut legal al acesteia. Lucrarea continuă alte activităţi de cercetare realizate pentru grupul de 
infracţiuni specifice siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, în noul context care a impus completarea legislaţiei în 
acest domeniu. Având în vedere elementele de noutate, precum şi frecvenţa comiterii acestei infracţiuni, lucrarea poate fi 
utilă studenţilor facultăţilor de drept, teoreticienilor şi practicienilor, precum şi altor persoane a căror activitate implică 
cunoaşterea acestor norme juridice. 
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Introducere 
 
Infracţiunea de punere în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, nu era prevăzută în 

Codul penal de la 1969, fiind preluată în Noul Cod penal din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată. Această infracţiune era menţionată într-o redactare asemănătoare, fără însă a avea o denumire 
marginală, în dispoziţiile art. 85 din actul normativ menţionat. 

În Noul Cod penal, infracţiunea din art. 85 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, este denumită 
marginal „Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, denumire care nu apare în 
textul legii vechi. 

De asemenea, a doua modificare care apare în conţinutul art. 334 din Noul Cod penal, priveşte 
completarea pedepselor prevăzute în alin. (1), (2) şi (4), respectiv pe lângă închisoarea de la unu la 3 ani, unu 
la 5 ani şi de la 6 luni la 2 ani, a fost adăugată şi amenda, ca pedeapsă principală. Aşadar, spre deosebire de 
legea veche, în care pedeapsa amenzii este prevăzută doar în cazul infracţiunii din alin. (2), în noul Cod penal, 
pedeapsa alternativă a amenzii este menţionată pentru toate infracţiunile.  

Ca elemente de asemănare între cele două incriminări, reţinem că, asemenea legii anterioare, sunt 
prevăzute patru infracţiuni distincte, fiecare dintre acestea prezentând mai multe modalităţi normative simple.  

În ceea ce priveşte conţinutul constitutiv al infracţiunii de punere în circulaţie a unui vehicul 
neînmatriculat sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conform reglementărilor din noul Cod penal, ne-
am propus să examinăm în continuare latura obiectivă şi latura subiectivă. 
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1. Latura obiectivă a infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul 

neînmatriculat 
 
În strucura laturii obiective a infracţiunii vor fi examinate, în ordine, elementul material, cerinţa 

esenţială, urmarea imediată şi legătura de cauzalitate. De asemenea, deoarece nu există elemente de identitate 
perfectă între conţinuturile constitutive ale celor patru infracţiuni, vom proceda la examinarea lor separată. 

 
1.1. În cazul infracţiunii prevăzute în art. 334 alin. (1) din noul Cod penal, elementul material se 

poate realiza prin două acţiuni, alternative, respectiv: 
- punerea în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau 

neînregistrat; 
- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai neînmatriculat sau neînregistrat;  

 
Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (2) şi (5)  din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, proprietarii de 

vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora, sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, 
înainte de a le pune în circulaţie. Înmatricularea este continuă, de la admiterea în circulaţie şi până la scoaterea 
din circulaţie şi presupune următoarele operaţiuni: - înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit 
legii a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar; - transcrierea în 
evidenţele autorităţilor competente, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui 
vehicul. 

Examinarea celor două acţiuni incriminate de legiuitor necesită, mai întâi, o serie de explicaţii, care 
privesc activitatea obligatorie de înmatriculare sau înregistrare a unui vehicul.  

Astfel, solicitantul unei operaţiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidenţele autorităţilor 
competente, trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român, 
certificare care conţine şi atestarea faptului că acesta nu figurează în baza de date ca fiind furat. În 
conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (1) din acelaşi act normativ, pentru a circula pe drumurile publice, 
vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori 
înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, 
dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare. De asemenea, odată cu realizarea operaţiunilor de 
înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deţinătorului mandatat, un 
certificat de înmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu 
numărul de înmatriculare [art. 15 alin. (1) din acelaşi act normativ]. 

În ceea ce priveşte înregistrarea, art. 14 alin. (1) din actul normativ menţionat prevede că, „tramvaiele, 
troleibuzele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, 
forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animală se 
înregistrează de către consiliile locale, care ţin şi evidenţa acestora”. 

În ceea ce priveşte categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum 
şi cele care nu se supun inspecţiei tehnice periodice, acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului 
transporturilor şi ministrului afacerilor interne, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I [art. 
14 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată]. 

Examinarea normelor juridice prezentate permite formularea concluziei conform căreia, pe drumurile 
publice pot circula două categorii de vehicule, respectiv, cele supuse înmatriculării şi, respectiv, cele supuse 
înregistrării. Menţionarea pe lângă autovehicule şi a tramvaielor (care nu sunt considerate autovehicule, 
potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 6 din lege), nu înseamnă că legiuitorul a avut în vedere numai această categorie 
supusă înmatriculării, deoarece potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 14 alin. (1) din actul normativ cadru 
menţionat, din această categorie mai fac parte şi troleibuzele, mopedele, etc. 

 
În ceea ce priveşte acţiunea de punere în circulaţie a unui autovehicul sau tramvai, considerăm că sunt 

necesare o serie de explicaţii, deoarece în doctrină s-au exprimat mai multe opinii. 
Astfel, într-o primă opinie s-a apreciat că, prin sintagma de punere în circulaţie a unui autovehicul se 

întelege punerea în mişcare prin pornirea motorului şi cuplarea lui la mecanismele de transmisie, care 
determină mişcarea autovehiculului prin forţa de autopropulsie a motorului [1]. Într-o altă opinie, majoritară, 
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s-a apreciat că prin punerea în circulaţie a unui autovehicul [2], [3], [4], se înţelege o „dispoziţie” sau 
„încuviinţare”, dată de către cel care în fapt, are posibilitatea de a dispune ca autovehiculul (tramvaiului) să fie 
pus în circulaţie (să circule efectiv pe un drum public), cu toate că acesta nu era înmatriculat sau înregistrat. 
Această posibilitate de decizie a autorului infracţiunii, nu presupune şi existenţa unui drept de proprietate 
(dispoziţie) asupra autovehiculului (tramvaiului), acţiunea fiind incriminată chiar dacă se constată existenţa 
unei deţineri faptice, chiar nelegitime. Ne însuşim în totalitate această opinie, şi, considerăm că acţiunea de 
punere în circulaţie a unui autovehicul sau tramvai se poate realiza, atât de către un subiect activ persoană 
fizică, cât şi de către subiectul activ persoană juridică. 

În practica judiciară română s-a decis că „fapta inculpatului E care a condus pe drumurile publice un 
autoturism, având autorizaţia de circulaţie provizorie expirată, precum şi a inculpatului H, care l-a rugat pe 
inculpatul E să conducă acel autoturism pe drumurile publice, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunilor prevăzute în dispoziţiile art. 85 alin. (1) şi 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 
33 lit. b) C. pen., faptele comise de fiecare inculpat prezentând elementele constitutive a două infracţiuni 
aflate în concurs ideal”. În această speţă instanţa a apreciat că, punerea în circulaţie a autoturismului constă în 
faptul că inculpatul H l-a rugat pe inculpatul E să conducă autoturismul [5]. 

 
În ceea ce priveşte acţiunea de conducere a unui autovehicul sau tramvai, prin aceasta se înţelege 

acţiunea specifică conducătorului unui autovehicul, prin care acesta manevrează mecanismele specifice care 
determină deplasarea autovehiculului pe drumurile publice. Aşadar, pentru existenţa infracţiunii, este necesar 
ca autorul să conducă efectiv un autovehicul, care trebuie să se deplaseze cu ajutorul propriilor mecanisme, nu 
să fie tractat. 

Astfel,  în practica judiciară din România s-a decis că „fapta inculpatului de a se afla la volanul unei 
maşini tractate, în condiţiile în care această maşină nu avea motor în stare de funcţionare, nu întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 85 alin. (1), din O.U.G. nr. 195/2002, întrucât 
deplasarea maşinii pe drumurile publice s-a efectuat ca urmare a tractării de către un alt autovehicul”[6]. Ca 
urmare, deoarece infracţiunea de la art. 85 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, a fost preluată în 
întregime, având acelaşi conţinut legal (cu excepţia pedepsei alternative cu amenda), cu infracţiunea prevăzută 
în art. 334 alin (1) din  noul Cod penal, jurisprudenţa rămâne de actualitate şi în condiţiile intrării în vigoare a 
noilor reglementări. 

 
Pentru existenţa infracţiunii în ambele modalităţi, este necesar a fi îndeplinite, cumulativ, două cerinţe 

esenţiale, respectiv: 1. încălcarea obligativităţii înmatriculării sau înregistrării şi 2. circulaţia autovehiculului 
sau tramvaiului să se realizeze pe un drum public. Îndeplinirea unei singure cerinţe din cele două menţionate, 
sau neîndeplinirea uneia dintre acestea, va conduce la inexistenţa infracţiunii. 

În legătură cu prima cerinţă (cerinţa înmatriculării sau înregistrării), în practica judiciară românească 
s-a decis că „motorul de tăiat lemne, fiind un tractor folosit în exploatările agricole şi forestiere, nu este 
autovehicul în sensul O.U.G. nr. 195/2002, astfel încât conducătorul acestuia nu poate fi subiect al 
infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat” [7]. Având în vedere 
decizia menţionată, precum şi examinarea normei juridice, rezultă că această cerinţă esenţială va fi îndeplinită 
ori de câte ori, autovehicului sau tramvaiul fac parte din categoria celor supuse înmatriculării sau înregistrării 
(potrivit legii). Avem aici în vedere desigur, acele autovehicule sau tramvaie care sunt destinate şi pregătite a 
circula pe drumurile publice, nu cele care sunt destinate altor scopuri (depozitate în parcuri auto, folosite 
pentru schimburi de piese, etc.).  

Cea de-a două cerinţă va fi îndeplinită, ori de câte ori, autovehiculul, tramvaiul, etc., este pus în 
circulaţie sau condus, etc., pe un drum public. În acest sens, în practica judiciară română s-a decis că „nu este 
lipsită de pericolul social al unei infracţiuni, fapta de a conduce pe drumurile publice un autovehicul 
neînmatriculat, pe o distanţă de peste 100 Km şi pe un drum european cu trafic intens rutier şi pietonal, cu 
atât mai mult cu cât această faptă a fost săvârşită în termenul de încercare al suspendării condiţionate a 
executării unei pedepse cu închisoarea” [8]. De asemenea, „prin incriminarea infracţiunilor de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul 
cu număr fals de înmatriculare, sunt ocrotite relaţiile sociale privind comercializarea autovehiculelor, 
realizarea unor evidenţe exacte ale acestora, şi apărarea cetăţenilor împotrive eventualelor furturi de maşini. 
Nu prezintă pericol social al unei infracţiuni fapta conducătorului auto, de a circula cu autoturismul cumpărat, 
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după ce fusese la serviciul de înmatriculări şi arătase că înţelege să păstreze numărul fostului proprietar, însă 
nu s-a mai prezentat pentru primirea noului certificat de înmatriculare” [9]. 

Urmarea imediată, în cazul infracţiunii prevăzute în art. 334 alin. (1) din noul Cod penal, constă în 
crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, pericol rezultat din acţiunea prin 
care au fost puse în circulaţie sau conduse pe drumurile publice, autovehicule sau tramvaie neînmatriculate 
sau neînregistrate, cunoscut fiind faptul că, printre altele, acestea pot fi şi  necorespunzătoare sub aspect 
tehnic.  

 Legătura de cauzalitate, dintre acţiunea incriminată în cele două modalităţi, şi urmarea socialmente 
periculoasă rezultată, nu trebuie dovedită, aceasta rezultând din materialitatea faptei comise.  

 
1.2. În cazul infracţiunii prevăzute în art. 334 alin. (2) din noul Cod penal, acţiunea subiectului 

activ se realizează tot prin două modalităţi, respectiv: 
- punerea în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare; 
- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare; 
 
Deoarece acţiunile de punere în circulaţie şi cea de conducere pe drumurile publice au fost examinate 

anterior, nu mai revenim cu alte explicaţii. În aceste condiţii, considerăm că trebuie explicată sintagma „număr 
fals de înmatriculare sau înregistrare”. 

Potrivit doctrinei din România, prin sintagma „număr fals de înmatriculare sau înregistrare” se 
înţelege, „activitatea de punere în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau a 
unui tramvai, cu alte numere decât cele care corespund evidenţelor reale ale autorităţilor competente, fiind 
fals nu numai numărul imaginar înscris pe tăbliţe montate la autovehicule, ci chiar şi acel număr real de 
înmatriculare atribuit unui autovehicul, dacă acesta circulă după radierea sa”[2]. Într-o altă opinie, s-a 
susţinut că, „prin număr de înmatriculare sau de înregistrare falsificat, înţelegem orice tip de neconcordanţă 
a acestuia cu adevărul rezultat din documentele oficiale. Prin urmare, poate fi vorba despre un număr de 
înmatriculare inventat (nu a fost atribuit niciodată), inexistent (integral sau parţial) în documentele actuale 
ale organelor competente, ori de un număr ce aparţine altui autovehicul sau tramvai. De exemplu, în cazul în 
care sunt operate modificări ale numărului autentic sau când numărul este plăsmunit în integralitate”[3]. În 
ceea ce ne priveşte, considerăm că această ultimă opinie este cea corectă, susţinută dealtfel şi de o decizie a 
instanţei supreme române. 

În practica judiciară nu a existat o  poziţie unitară, în sensul că sintagma „număr fals de înmatriculare” 
a fost extinsă, în raport cu fiecare cauză concretă şi interpretată în mod diferit de către instanţele de judecată. 
Astfel, „prin număr fals de înmatriculare” se înţelege orice număr care nu are corespondent într-o înscriere 
reală în evidenţele organului competent să efectueze înmatricularea acelui autovehicul. Numărul real pe care l-
a avut autovehicului la un moment dat, dar care şi-a pierdut valabilitatea, constituie număr fals de 
înmatriculare în sensul art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 [10]. Printr-o altă decizie s-a stabilit că, 
numerele de înmatriculare devin numere false din momentul radierii din circulaţie, întrucât trebuie considerat 
fals orice număr înscris pe tăbliţele montate la autovehicule, care nu au corespondent într-o înscriere reală în 
evidenţele autorităţii competente să opereze înmatricularea [11]. Observăm astfel că, în interpretarea 
sintagmei „număr fals de înmatriculare”, instanţele în cauză au decis că fapta de a conduce un autoturism pe 
drumurile publice cu numărul de înmatriculare expirat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 
prevăzute în art. 85 alin. (1), sau pe cele ale infracţiunii prevăzute în art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002. 
Într-o altă speţă s-a decis că, acţiunea de conducere pe drumurile publice ale unui autoturim, ale cărui numere 
de înmatriculare sunt expirate, întruneşte doar elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 85 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 195/2002, nu şi pe cele ale infracţiunii prevăzute de art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 
195/2002, cât timp nu au fost efectuate manopere de falsificare a numerelor, simpla expirare a acestora nefiind 
de natură să le imprime un caracter fals [12]. Realizând aceeaşi interpretare, o altă instanţă a decis că, acţiunea 
de conducere pe drumurile publice, de către inculpat, a unui autovehicul cu număr de înmatriculare expirat, nu 
constituie infracţiunea prevăzută de art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, întrucât numărul de 
înmatriculare expirat nu este fals, nefiind rezultatul unei acţiuni de contrafacere sau alterare [13]. 
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Din examinarea soluţiilor pronunţate în practica judiciară română, rezultă două interpretări diferite ale 
sintagmei „număr fals de înmatriculare”, respectiv: 1. într-o primă variantă, instanţele au apreciat că acţiunea 
de a conduce un autovehicul cu numere de înmatriculare expirate, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii prevăzute în art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002; 2. în cea de-a doua variantă, s-a apreciat că 
această faptă întruneşte doar elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art, 85 alin. (1) din O.U.G. 
nr. 195/2002. Deşi doctrina s-a pronunţat, aproape în totalitate, în consens cu prima variantă adoptată de 
instanţele de judecată, în sensul că acţiunea de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice cu numărul 
de înmatriculare expirat, acesta (numărul de înmatriculare expirat) este asimilat sintagmei de „număr fals de 
înmatriculare”, considerăm că această soluţie nu este corectă. Dificultatea realizării încadrării juridice în 
această situaţie, este generată de împrejurarea că legiuitorul nu a definit înţelesul sintagmei de „număr fals de 
înmatriculare”, deşi, în opinia noastră ar fi fost recomandată o asemenea interpretare legală. 

În final, această problemă a fost rezolvată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a decis că 
„punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice, a unui autovehicul pe care sunt aplicate plăcuţe 
cu numărul provizoriu de circulaţie expirat, iar autorizaţia de circulaţie provizorie şi-a încetat valabilitatea, 
întruneşte numai elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 85 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare”[14]. Această decizie, obligatorie pentru toate instanţele, clarifică situaţia în care este 
pus în circulaţie sau condus pe drumurile publice un autovehicul cu numărul provizoriu, pentru care a expirat 
autorizaţia de circulaţie, nu şi punerea în circulaţie a unui autovehicul radiat din circulaţie. În motivarea 
deciziei sale, instanţa supremă arată că: „Legiuitorul a înţeles să incrimineze prin dispoziţiile art. 85 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
doar cazurile în care vehiculul este cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, iar nu şi în cazul în care 
acest număr este cel atribuit prin autorizarea provizorie de circulaţie (ipoteza supusă dezlegării problemei de 
drept prin recursul în interesul legii). În acest sens, dispoziţiile art. 85 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vizează acele situaţii în care 
s-a intervenit în vreun fel asupra numărului de înmatriculare al unui autoturism înmatriculat în realitate, fie 
prin confecţionarea unui număr sau imitarea unui număr autentic, fie prin modificarea aspectului sau 
menţiunilor unui asemenea număr, creându-se astfel o aparenţă necorespunzătoare adevărului, precum şi 
situaţia în care autoturismul este sau nu înmatriculat, dar poartă plăcuţa de înmatriculare a unui alt vehicul. Or, 
un număr de înmatriculare provizoriu, expirat, nu poate fi asimilat, prin analogie, cu un număr fals de 
înmatriculare, în condiţiile în care nu a existat o falsificare cu intenţie a acestuia, în sensul celor arătate 
anterior. Împrejurarea că dreptul de circulaţie al autoturismului, se limita doar la o anumită perioadă de timp, 
după care fie nu au mai fost întreprinse, fie nu au mai fost definitivate demersurile necesare înmatriculării 
respectivului autoturism, nu echivalează cu falsificarea numărului provizoriu de înmatriculare, numărul 
menţionat în acea autorizaţie nu se transformă într-un fals, ci autoturismul în cauză devine unul 
neînmatriculat. 

Pe de altă parte, prin incriminarea prevăzută de art. 85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul a avut în vedere posibilitatea 
făptuitorului de a se sustrage urmăririi, în cazul săvârşirii unei infracţiuni, datorită imposibilităţii de 
identificare a autoturismului. Or, folosind numărul corespunzător înmatriculării provizorii, autoturismul poate 
fi identificat, întrucât numărul respectiv, nu se mai atribuie altui autoturism. În acest fel, „identificarea 
autoturismului se face în aceleaşi condiţii ca şi în cazul înmatriculării definitive”[14]. 

 
Am prezentat aceste menţiuni din motivarea instanţei supreme române, deoarece această decizie este 

de natură să aducă o altă interpretare şi în doctrină a sintagmei de „număr fals de înmatriculare”, precum şi 
pentru exprimarea unor opinii personale, care vizează înţelesul acestei sintagme. Această decizie, pronunţată 
de instanţa supremă, rămâne de actualitate şi după intrarea în vigoare a noului Cod penal, ale căror dispoziţii 
sunt identice cu cele din legea în vigoare. În aceste condiţii, având în vedere atât decizia menţionată, cât şi 
unele opinii proprii, apreciem că sintagma „număr fals de înmatriculare sau înregistrare” presupune: - 
confecţionarea unei tăbliţe cu numere de înmatriculare (înregistrare), care nu corespund evidenţelor organelor 
abilitate şi ataşarea acesteia pe un autovehicul sau tramvai; - ştergerea, adăugarea sau modificarea unor 
numere sau cifre de pe o tăbliţă reală, autentică şi ataşarea acesteia pe un autovehicul sau tramvai; - 
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confecţionarea unei tăbliţe cu numere de înmatriculare (înregistrare) autentice, eliberate pentru un autovehicul 
(tramvai), şi ataşarea acesteia pe un alt autovehicul (tramvai), care este sau nu este înmatriculat (înregistrat). 

 
Pentru întregirea elementului material al laturii obiective, este necesar a fi îndeplinite şi cele două 

cerinţe esenţiale, care constă în: 1.  acţiunea de punere în circulaţie sau conducere a unui autovehicul sau 
tramvai cu număr fals de înmatriculare, 2. pe un drum public. Constatarea inexistenţei acestor cerinţe 
esenţiale, sau a existenţei numai a uneia dintre acestea, va conduce implicit la inexistenţa infracţiunii pe care o 
examinăm.  

Urmarea imediată, în cazul infracţiunii prevăzute în art. 334 alin. (2) din noul Cod penal, constă în 
crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, pentru toţi participanţii la trafic, 
precum şi pentru alte alte persoane fizice sau juridice. 

Legătura de cauzalitate, dintre una din cele două acţiuni incriminate în text (sau ambele) şi urmarea 
socialmente periculoasă care se produce, nu trebuie dovedită, aceasta rezultând din materialitatea faptei 
comise. 

 
1.3. În cazul infracţiunii prevăzute în art. 334 alin. (3) din noul Cod penal, elementul material al 

laturii obiective se realizează prin două acţiuni distincte, respectiv: 
- tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate; 
- tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare; 

 
Deoarece înţelesul noţiunilor de înmatriculare, înregistrare şi număr fals de înmatriculare au fost 

examinate anterior nu mai revenim cu alte explicaţii. 
Prin termenul de „tractare” (nedefinit de legiuitor), se înţelege „operaţia de a remorca un vehicul de 

către alt vehicul autopropulsat, aşa încât vehiculul tractat se deplasează fără consum propriu de energie”[2]. 
Pentru existenţa infracţiunii, în materialitatea ei, nu este necesar ca acţiunea de tractare să se realizeze 

pe un drum public, legiuitorul neprevăzând o asemenea cerinţă. În aceste condiţii, indiferent de locul 
identificării (pe un câmp, pe un drum forestier, pe un drum care nu este public, etc.), infracţiunea va exista, 
dacă remorca nu este înmatriculată sau înregistrată, ori are numere false de înmatriculare sau înregistrare. 

În practica judiciară s-a decis că, acţiunea de conducere a unui tractor cu remorcă neînmatriculată, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 85 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002[15]. 

Urmarea imediată, în cazul infracţiunii prevăzute în art. 334 alin. (3) din noul Cod penal, constă în 
crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, precum şi pentru siguranţa 
persoanelor fizice în toate împrejurările. 

Legătura de cauzalitate, nu trebuie dovedită, aceasta rezultând din materialitatea faptei. 
 

1.4. În cazul înfracţiunii prevăzute în art. 334 alin. (4) din noul Cod penal, elementul material al 
laturii obiective se realizează prin trei acţiuni alternative, respectiv: 

- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare 
sau de înregistrare au fost retrase; 

- tractarea unei remorci pe drumurile publice ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de 
înregistrare au fost retrase; 

- conducerea pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de 
circulaţie în România; 

 
Pentru a se constata existenţa acestei infracţiuni în primele două modalităţi, este necesar ca în 

momentul identificării pe drumurile publice, plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare (în cazul 
autovehiculului sau pentru remorcă) să fi fost retrase, în condiţiile legii, de către autorităţle competente. În 
acest sens, potrivit dispozitiilor art. 112 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) şi s), 
odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare, poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de 
înmatriculare sau înregistrare. În cadrul alin. (3) al aceluiaşi articol se prevede că, certificatul de înmatriculare 
sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu 
corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la 
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prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile 
prevăzute de regulament. 

Dispoziţiile la care se face trimitere, pentru retragerea plăcuţelor cu numerele de înmatriculare sau de 
înregistrare, se referă la următoarele fapte contravenţionale: nerespectarea normelor tehnice constructive 
referitoare la transportul produselor periculoase, plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu 
sunt conforme cu standardul, ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate, datele din 
certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă caracteristicilor tehnice ale vehiculului, vehiculul 
nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute de lege şi vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în 
caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii. În aceste condiţii, considerăm că 
pentru existenţa infracţiunii, la dosarul cauzei trebuie să se ataşeze dovada ridicării legale a plăcuţelor de 
înmatriculare sau înregistrare, dovadă care se poate face cu procesul-verbal de contravenţie, aplicat anterior 
săvârşirii infracţiunii, sau printr-un alt înscris care emană de la autoritatea competentă. 

 
În cazul în care, persoana în cauză a introdus o plângere la instanţa competentă, împotriva măsurii 

luate, iar cauza nu a fost soluţionată, nu ne vom afla în prezenţa acestei infracţiuni, deoarece plângerea 
introdusă suspendă executarea sancţiunii, chiar dacă, fizic, plăcuţele au fost ridicate de către poliţie. 

Constatăm că de această dată legiuitorul a incriminat o faptă ca infracţiune, în condiţiile nerespectării 
unei dispoziţii rezultate dintr-o normă juridică contravenţională. 

 
Pentru existenţa infracţiunii în ultima modalitate, respectiv când este condus pe drumurile publice un 

vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, este necesar a se verifica toate 
elementele specifice fiecărei fapte în parte. 

O situaţie specială, vizează conducerea unui vehicul înmatriculat în alt stat membru al Uniunii 
Europene, aspect ce necesită verificarea şi cunoaşterea legislaţiui europene în domeniu. Pentru celelalte state, 
care nu sunt membre ale Uniunii Europene, trebuie verificate instrumentele bilaterale sau internaţionale la care 
România este parte şi care trebuie respectate în acest domeniu.  

În practica judiciară din România s-a decis că, acţiunea de conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul neînmatriculat în România, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 85 
alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 [16]. 

Cerinţa esenţială, ce trebuie îndeplinită pentru întregirea elementului material al laturii obiective, constă 
în conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci, al căror numere de înmatriculare sau înregistrare au 
fost retrase pe un drum public. Constatarea neîndeplinirii acestei cerinţe va conduce la inexistenţa infracţiunii. 

Urmarea imediată, în cazul înfracţiunii prevăzute în art. 334 alin. (4) din noul Cod penal, constă în 
crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 

Legătura de cauzalitate, nu trebuie dovedită, aceasta rezultând din materialitatea faptei comise. 
 
2. Latura subiectivă a infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul 

neînmatriculat 
 

Forma de vinovăţie cu care acţionează subiectul activ, în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 334 din 
noul Cod penal este intenţia, cu ambele forme. Se va reţine intenţie directă, atunci când subiectul activ al uneia 
din cele patru infracţiunii, prevede rezultatul faptei sale, care constă în punerea în pericol a siguranţei 
circulaţiei pe drumurile publice, şi urmăreşte producerea lui, prin executarea uneia din acţiunile interzise de 
lege (punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice unui autovehicul sau tramvai neînmatriculat 
sau neînregistrat, cu numere false de înmatriculare sau înregistrare, etc.). Va exista intenţie indirectă, atunci 
când subiectul activ prevede rezultatul faptei sale, care constă în punerea în pericol a siguranţei circulaţiei pe 
drumurile publice, şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestuia. 

Aşadar, pentru existenţa răspunderii penale, este necesar în primul rând ca subiectul activ să cunoască 
situaţia de fapt a autovehiculului, tramvaiului, respectiv că acesta este neînmatriculat sau neînregistrat, ori are 
număr de înmatriculare sau înregistrare fals [în cazul înfracţiunilor de la alin. (1) şi (2) al art. 334 din noul Cod 
penal]. 

În cazul infracţiunii de la alin. (3), este necesar a se stabili că subiectul activ cunoştea faptul că 
remorca este neînmatriculată, neînregistrată sau are numere false de înmatriculare ori de înregistrare, iar în 
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cazul infracţiunii de la alin. (4), subiectul activ trebuie să cunoască că autovehicului sau remorca avea numere 
de înmatriculare sau înregistrare retrase, în condiţiile legii, ori că vehiculul înmatriculat în alt stat nu are drept 
de circulaţie în România. 

Acţiunea de cunoaştere a situaţiilor menţionate mai sus, nu presupun obligativitatea organelor 
judiciare sau a altor organe ale statului, de a-l informa pe conducătorul auto în legătură cu situaţiile în care 
este permisă circulaţia pe drumurile publice sau în afara lor, ci presupune obligaţia conducătorului auto de a se 
informa despre aceste situaţii. 

În cazul infracţiunilor prevăzute în alin. (1) şi (2) ale art. 334 din noul Cod penal, dacă subiectul activ 
este şi proprietarul autovehiculului în cauză, acesta nu poate invoca necunoaşterea elementelor menţionate.  

În practica judiciară s-a decis că susţinerile instanţelor de fond, privind lipsa laturii subiective în cazul 
infracţiunilor prevăzute de art. 85 alin. (2) şi art. 86 alin. (1), deoarece inculpatul nu a avut cunoştinţă despre 
faptul că autoturismul pe care l-a condus este neînmatriculat, iar numerele aplicate sunt expirate, nu pot fi 
primite în cauză. Astfel, nu poate fi reţinută eroarea în care s-a aflat inculpatul cu privire la acest aspect, 
deoarece el avea obligaţia de a verifica dacă autovehiculul era înmatriculat, cunoscând că autovehiculul avea 
doar numere provizorii [17]. Într-o altă speţă, instanţa a decis că art. 85 alin. (1) incriminează expirarea 
numărului de înmatriculare, şi nu expirarea poliţei de asigurare civilă auto RCA. Consecinţele legate de lipsa 
poliţei RCA nu sunt de natură penală, ci contravenţională [18]. 

Cu toate acestea, apreciem că în practica judiciară pot să apară situaţii în care conducătorul unui 
autovehicul, surprins conducând pe drumurile publice un autovehicul cu număr fals de înmatriculare, nu 
răspunde penal. Avem aici în vedere ipoteza în care, o persoană cumpără un autovehicul, care are un număr 
fals de înmatriculare, număr care apare şi în certificatul de înmatriculare, şi, este surprins conducând acel 
autovehicul pe un drum public. În această situaţie, desigur, avându-se în vedere împrejurările concrete care 
vizează în primul rând modalitatea de dobândire, poate fi invocată cauza de neimputabilitate, prevăzută în art. 
30 din noul Cod penal. Această situaţie poate fi invocată şi atunci când o persoană împrumută un autovehicul, 
care se află în situaţie descrisă în norma de incriminare, şi nu cunoaşte că acesta are un număr fals de 
înmatriculare, caz în care va răspunde persoana care a împrumutat autovehiculul pentru comiterea infracţiunii 
în modalitatea „punerea în circulaţie”. 

Mobilul şi scopul nu au nicio relevanţă pentru existenţa infracţiunilor în materialitatea lor, acestea 
fiind importante în cadrul procesului de individualizare a pedepselor, realizat de către instanţa de judecată. 

 
Concluzii 
 
Infracţiunea de „Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, este prevăzută în 

art. 334 din noul Cod penal şi face parte din grupa infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Examinarea conţinutului constitutiv al acestei infracţiuni, reprezintă un element de noutate în doctrina 
din România, având menirea de a sublinia noile dispoziţii ale legii penale române, cuprinse în Noul Cod penal, 
precum şi interpretarea acestei norme juridice, sub aspect obiectiv şi subiectiv. 

Potrivit normei de incriminare, infracţiunea poate fi comisă în patru modalităţi distincte, cu anumite 
elemente de identitate. 

Astfel, într-o primă modalitate, această infracţiune constă în acţiunea subiectului activ de a pune în 
circulaţie sau a conduce pe drumurile publice un autoturism sau tramvai neînmatriculat, neînregistrat, cu 
număr fals de înmatriculare sau înregistrare.  

De asemenea, infracţiunea va exista şi atunci când pe drumurile publice este tractată o remorcă cu 
număr fals de înmatriculare sau înregistrare, precum şi în situaţia în care este condus pe drumurile publice un 
autovehicul sau este tractată o remorcă, a căror numere de înmatriculare sau înregistrare au fost retrase, ori 
când este condus pe drumurile publice un vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în 
România, potrivit legii române. 

Spre deosebire de celelalte trei infracţiuni, cea prevăzută în art. 334 alin. (3), va fi reţinută atunci când 
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. 
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