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Rezumat: În cadrul lucrării sunt examinate comparativ actuala cu vechea reglementare a infracţiunii de 
împiedicare sau îngreunare a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi conţinutul constitutiv al acestei infracţiuni. 
Lucrarea poate fi utilă organelor judiciare cu atribuţii de aplicare a legii în acest domeniu, precum şi mediului 
universitar. Elementele de noutate constau în examinarea realizată, care evidenţiază elementele de noutate aduse 
conţinutului textului de incriminare şi care permite identificarea şi aplicarea legii penale mai favorabile în situaţia 
tranzitorie în care ne aflăm. 
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Introducere 
 

Având denumirea marginală „Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice”, 
infracţiunea al cărei conţinut constitutiv este supus examinării, este prevăzută în art. 339 din Codul penal, şi 
face parte din grupa infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. 

Siguranţa circulaţiei pe drumurile publice reprezintă o valoare socială importantă pentru asigurarea 
căreia sunt implicate pe de o parte participanţii la trafic, conducătorii de vehicule şi pietonii, iar pe de altă 
parte alte persoane fizice sau juridice, care prin atitudinea lor civică trebuie să se abţină de la executarea unor 
acţiuni prin care să se împiedice sau îngreuneze circulaţia pe drumurile publice sau siguranţa circulaţiei. 

În acest context deosebit de complex legiuitorul a incriminat şi alte fapte ce pot fi comise de alte 
persoane fizice sau juridice decât cele care conduc pe drumurile publice sau au în proprietate un vehicul. 

În cadrul incriminării de la art. 339 C. pen., sunt prevăzute patru infracţiuni distincte care constau în 
unele acţiuni specifice fiecăreia, toate având ca urmare împidicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile 
publice sau uneori punerea în pericol a siguranţei circulaţiei rutiere. 

Prima infracţiune prevăzută în art. 339 alin. (1) C. pen., constă în acţiunea alternativă de instalare a 
unor mijloace de semnalizare rutieră sau de modificare a poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată de 
autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe 
drumul public. 

Infracţiunea prevăzută în art. 339 alin (2) C. pen., constă în acţiunea unei persoane de a participa în 
calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice. Necesitatea incriminării unei 
astfel de fapte, specifică şi altor legislaţii europene, este determinată de proliferarea acestui fenomen, mai 
ales în rândul tinerilor, fenomen care a avut ca urmare numeroase tragedii, în urma cărora a rezultat uciderea 
sau accidentarea gravă a unor persoane ori pagube materiale importante. 

În alin. (3) al art. 339 C. pen. este incriminată fapta de aşezare a unor obstacole care îngreunează sau 
împiedică circulaţia pe drumul public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere 
dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. Cu toate că acest conţinut este discutabil, 
incriminarea acestei fapte se impunea, mai ales în condiţiile în care urmarea acestei acţiuni constă în punerea 
în pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice sau în atingerea dreptului de circulaţie a celorlalţi 
participanţi la trafic.  

Ultima infracţiune este prevăzută în alin. (4) al art. 339 C. pen. şi constă în acţiunea subiectului activ 
de a lăsa fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public, a unui vehicul care transportă produse sau 
substanţe pericuoase. Asemenea celorlalte fapte incriminate din cadrul acestei grupe, această faptă se 
justifică deoarece pericolul social este uşor de constatat, luând în calcul două ipoteze: în prima este inclusă 
situaţia în care această acţiune poate provoca un accident de circulaţie cu consecinţe deosebit de grave, iar în 
cea de-a doua posibilitatea sustragerii unor asemenea substanţe de către alte persoane [1]. 
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1. Reglementarea în vigoare în raport cu dispoziţiile legii anterioare 
 
Infracţiunea de împiedicare sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice prevăzută în art. 339  C. 

pen., nu are corespondent în Codul penal de la 1969, fiind preluată din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002, republicată, art. 92 [2]. 

Procedând la o examinare comparativă a incriminărilor din legea anterioară cu cele din Codul penal 
în vigoare, constatăm următoarele: 

- în Codul penal sunt incriminate patru fapte, faţă de legea anterioară unde sunt incriminate cinci 
asemenea fapte; în noua lege s-a renunţat la infracţiunea prevăzută în alin. (1), care oricum este incriminată 
în alte articole din Codul penal, respectiv în art. 228, 229, 253 şi 255; soluţia adoptată de legiuitor este 
justificată; 

- infracţiunea prevăzută în alin. (1) al art. 339 C. pen., este preluată din art. 92 alin. (2) din legea 
anterioară (la care am făcut anterior referire), cu unele completări; există diferenţe şi în ceea ce priveşte doar 
limita minimă a pedepsei cu închisoarea care în noua lege este de 3 luni, faţă de 6 luni în reglementarea 
anterioară; 

- infracţiunea prevăzută în alin. (2) al art. 339 C. pen., este preluată de la art. 92 alin. (3) din legea 
specială, fără a mai fi menţionată şi sancţionarea întrecerilor cu animale; există diferenţe în ceea ce priveşte 
limita maximă a pedepsei cu închisoarea care în noua lege este de un an, faţă de legea veche unde limita 
maximă este de 2 ani; precizăm că în acest caz acţiunea de organizare a unor astfel de întreceri a fost 
dezincriminată în noua lege;  

- infracţiunea prevăzută în art. 339 alin. (3) C. pen., este preluată de la art. 92 alin. (4) din legea 
anterioară, fără modificări de fond în ceea ce priveşte conţinutul, singura modificare constând în reducerea 
limitei maxime a pedepsei cu închisoarea de la 2 ani la un an; 

- infracţiunea prevăzută în art. 339 alin. (4) C. pen., este preluată de la art. 92 alin. (5) din legea 
anterioară, cu un conţinut identic; singura modificare constă în reducerea substanţială a limitelor minime şi 
maxime ale pedepselor, de la 3 la 7 ani închisoare, la unu la 3 ani închisoare sau amendă; 

De asemenea, în Codul penal în vigoare, în art. 339, infracţiunea este denumită marginal 
„Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice”, denumire care nu apare în textul legii 
anterioare. 

Într-o concluzie generală se poate aprecia că noua reglementare, în ceea ce priveşte structura 
infracţiunilor şi limitele de pedeapsă, prezintă numeroase elemente de noutate pozitive, corespunzătoare 
normelor europene în domeniu [1].  

 
2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii  
 
Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute în art. 339 C. pen. are în componenţa sa elementul material, 

cerinţele esenţiale, urmarea imediată şi legătura de cauzalitate. 
Atât elementul material al laturii obiective, cât şi cerinţele esenţiale diferă de la o infracţiune la alta, 

motiv pentru care vom proceda la examinarea lor separată. 
În cazul infracţiunii prevăzute în alin. (1), elementul material al laturii obiective se realizează prin 

două acţiuni alternative, respectiv: 
- instalarea de mijloace de semnalizare rutieră; 
- modificarea poziţiilor mijloacelor de semnalizare rutieră; 
Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, mijloacele de semnalizare rutieră sunt: 1. sistemele de semnalizare luminoase sau 
sonore; 2. indicatoarele; 3. marcajele; 4. alte dispozitive speciale. Având în vedere dispoziţiile normei de 
incriminare, precum şi prevederile legii, considerăm că legiuitorul s-a referit strict la cele patru categorii de 
mijloace de semnalizare.  

În sensul normei de incriminare, prin termenul de „instalare” se înţelege acţiunea de „a monta, a 
plasa, a fixa mijloacele de semnalizare rutieră cu scopul inducerii în eroare a participanţilor la traficul rutier 
ori a îngreunării circulaţiei pe drumul public” [3]. Deoarece potrivit normei de incriminare aceste mijloace 
de semnalizare rutieră trebuie să fie de natură a induce în eroare participanţii la trafic sau să îngreuneze 
circulaţia pe drumul public, acest aspect presupune că acestea (mijloacele de semnalizare rutieră) nu sunt 
adecvate sau recomndate sectorului de drum public pe care sunt instalate.  

A doua acţiune alternativă incriminată în cazul acestei infracţiuni constă în modificarea poziţiilor 
mijloacelor de semnalizare rutieră, modificare ce se poate realiza prin: demontarea şi amplasarea lor în alt 
loc pe drumul public (cum este cazul unui indicator de reducere a vitezei de deplasare a vehiculelor), 
înlocuirea între ele a două mijloace de semnalizare, etc. 
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În cazul infracţiunii examinate, pentru a se constata existenţa elementului material al infracţiunii, 
este necesar a se stabili executarea uneia din cele două acţiuni incriminate, cu toate că nu este exclusă 
posibilitatea să fie reţinute ambele.  

Pentru a se constata existenţa infracţiunii examinate, este necesar a se stabili îndeplinirea cumulativă 
a următoarelor cerinţe esenţiale: 

- acţiunea de instalare sau modificare a poziţiilor mijloacelor de semnalizare să se realizeze fără 
autorizaţia eliberată de organele competente;  

- acţiunea de instalare sau modificare a poziţiilor mijloacelor de semnalizare trebuie să fie de natură 
a induce în eroare participanţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe acel segment de drum public; 

- drumul public trebuie să fie deschis circulaţiei rutiere; în cazul în care drumul public nu este 
deschis circulaţie rutiere, fiind închis pentru reparaţii sau din alte motive, nu va fi îndeplinită această cerinţă, 
consecinţa directă fiind aceea a imposibilităţii reţinerii acestei infracţiuni în sarcina autorului [1]; 

În cazul infracţiunii prevăzute în alin. (2), elementul material al laturii obiective constă în acţiunea 
de a participa în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice. 

Termenul de „a participa”, în sensul impus de norma de incriminare, constă în acţiunea de a se 
implica activ, în sensul de a fi concurent la asemenea întreceri neautorizate. 

Pentru existenţa infracţiunii nu are importanţă dacă subiectul activ, conducător al vehiculului, este 
sau nu este deţinătorul unui permis de conducere corespunzător categoriei vehiculului condus, dacă are 
permisul retras sau anulat, etc. Dacă subiectul activ se va găsi în una din situaţiile menţionate, infracţiunea 
examinată va intra în concurs cu infracţiunea prevăzută în art. 335 alin. (1) C. pen. 

Pentru existenţa infracţiunii examinate, este necesar a se stabili îndeplinirea cumulativă următoarelor 
cerinţe esenţiale: 

- acţiunea de a participa la o întrecere neautorizată, să fie realizată de subiectul activ al infracţiunii în 
calitate de conducător al unui vehicul, indiferent de categoria sau proprietarul acestuia; 

- participarea să fie directă, efectivă, calitatea subiectului activ fiind aceea de concurent sau candidat; 
- întrecerea la care participă conducătorul de vehicul să nu fie autorizată; 
- întrecerea să se desfăşoare pe un drum public; 
Spre deosebire de infracţiunea prevăzută în alin. (1), în cazul celei examinate, nu mai este necesară 

cerinţa ca drumul public să fie deschis circulaţiei rutiere, infracţiunea existând chiar şi în condiţiile în care 
acel drum public este închis din diferite motive [1]. 

Elementul material al laturii obiective, pentru infracţiunea prevăzută în alin. (3), se realizează prin 
acţiunea de aşezare de obstacole, care îngreunează sau împiedică circulaţia de drumul public, dacă se pune în 
pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. 

Termenul de „aşezare”, în sensul impus de legiuitor, are înţelesul de „a pune, a posta, a instala, a fixa 
pe drumul public diverse obstacole, care să îngreuneze sau să împiedice circulaţia pe drumul public, 
punându-se astfel în pericol siguranţa circulaţiei, ori aducându-se atingere dreptului la libera circulaţie a 
celorlalţi participanţi la trafic” [3]. În privinţa obstacolelor aşezate pe drumul public, precizăm că acestea, 
prin mărime sau greutate, trebuie să fie de natură a îngreuna sau a împiedica circulaţia pe drumul public 
respectiv. 

Interpretarea sintagmei folosită de legiuitor „ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a 
celorlalţi participanţi la trafic”, conduce la constatarea că s-a avut în vedere şi blocarea circulaţiei pe un drum 
public de către alte categorii de participanţi la traficul rutier, acţiune care este specifică unor forme de protest 
ale unor conducători de vehicule sau a altor categorii profesionale, care protestează în acest mod.  

Cerinţele esenţiale ce trebuie îndeplinite cumulativ, în cazul infracţiunii examinate sunt următoarele: 
- acţiunea de aşezare a obstacolelor să aibă ca şi consecinţă îngreunarea sau împiedicarea circulaţiei 

pe segmentul de drum public respectiv; 
- obstacolele aşezate pe drumul public, datorită mărimii sau a greutăţii lor, să fie de natură a pune în 

pericol siguranţa circulaţiei pe acel segment de drum public sau să se aducă atingere dreptului la libera 
circulaţie a celorlalţi participanţi la traficul rutier; 

- segmentul de drum public pe care a fost aşezat obstacolul să fie deschis circulaţiei rutiere[1]; 
În cazul ultimei infracţiuni prevăzute în alin. (4), elementul material constă în acţiunea subiectului 

activ de a lăsa fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public un vehicul care transportă produse 
sau substanţe periculoase. Termenul de „lăsare”, folosit de legiuitor, are sensul de oprire şi abandonare a 
vehiculului cu sau fără remorcă, care transportă substanţe sau produse periculoase (pe partea carosabilă a 
drumului public). 

Prin sintagma de „parte carosabilă”, folosită de legiuitor, se înţelege (potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 
23 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), porţiunea din platforma 
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drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet 
separate una de celalată printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţa de nivel. 

Pe cale de consecinţă, atunci când conducătorul unui asemenea vehicul opreşte şi abandonează 
vehiculul în afara părţii carosabile a unui drum public, nu ne vom afla în prezenţa infracţiunii examinate. 

Existenţa infracţiunii examinate, este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe 
esenţiale: 

- acţiunea de lăsare a vehiculului în cauză trebuie să fie urmată de o lipsă de supraveghere din partea 
conducătorului acestuia sau a altei persoane; 

- vehiculul trebuie să fie încărcat cu substanţe ori produse periculoase; 
- vehiculul trebuie să fie lăsat pe partea carosabilă a drumului public; 
- drumul public trebuie să fie deschis circulaţiei rutiere [1]; 
Urmarea imediată în cazul infracţiunilor examinate este diferită de la o infracţiune la alta şi poate 

consta în: 
- inducerea în eroare a participanţilor la trafic ori îngreunarea circulaţiei pe un drum public; 
- crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice; 
- atingerea dreptului la libera circulaţie pe un drum public; 
Legătura de cauzalitate în cazul acestor infracţiuni nu trebuie demonstrată, deoarece aceasta rezultă 

din materialitatea faptelor descrise în norma de incriminare.  
  
În cazul infracţiunilor examinate, forma de vinovăţie cu care acţionează subiectul activ este intenţia 

cu ambele forme. 
Se va reţine intenţie directă atunci când subiectul activ al acestei infracţiuni prevede rezultatul faptei 

sale, care constă în punerea în pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi urmăreşte producerea 
lui prin executarea uneia dintre acţiunule interzise de lege, respectiv: instalarea sau modificarea poziţiilor 
mijloacelor de semnalizare rutieră, participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate, 
aşezarea de obstacole sau lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a unui drum public a unui vehicul 
care transportă substanţe ori produse periculoase. 

Va exista intenţie indirectă atunci când subiectul activ al infracţiunii prevede rezultatul faptei sale, 
care constă în punerea în pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă 
posibilitatea producerii lui, prin executarea uneia din acţiunile interzise de lege, menţionate mai sus. 

Pentru existenţa infracţiunii, mobilul sau scopul nu au nicio relevanţă, stabilirea acestora fiind 
importantă în cadrul procesului de individualizare a sancţiunilor de drept penal realizat de către instanţa de 
judecată [4]. 

 
Concluzii 
 
Examinarea comparativă a conţinuturilor legale ale reglementării actuale cu dispoziţiile art. 92 din 

O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi examinarea 
conţinutului constitutiv al infracţiunii, prezintă o importanţă majoră din perspectiva aplicării legii penale mai 
favorabile. 

Astfel, în cadrul faptei prevăzute în art. 339 alin. (2) C. pen., este incriminată acţiunea de participare 
în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice, iar în legea anterioară [art. 
92 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare] erau incriminate 
acţiunile de organizare sau participare, în calitate de conducător de vehicule sau de animale, la întreceri 
neautorizate pe drumurile publice. 

Cercetarea comparativă a celor două norme de incriminare conduce la concluzia că acţiunea unei 
persoane de a organiza asemenea întreceri neautorizate pe drumurile publice, fără însă a participa la acestea 
în calitate de conducător de vehicul, nu mai este incriminată în legea nouă [5]. 

Identificarea şi aplicarea legii penale mai favorabile se poate realiza de fiecare dată, examinând 
comparativ toate împrejurările comiterii faptei, precum şi cele două reglementări, cu un accent mai mare pe 
limitele de pedeapsă [5]. 
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