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Rezumat: În cadrul lucrării au fost examinate succint unele aspecte care privesc grupul de infracţiuni contra 
siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, având în vedere elementul de nouate care se referă la introducerea 
acestora în Codul penal. Pe de altă parte, au fost avute în vedere şi examinarea comparativă a celor două legi, aspect 
care poate fi avut în vedere în cadrul procesului de identificare şi aplicare a legii penale mai favorabile. Elementele de 
noutate constau în examinarea comparativă a dispoziţiilor cuprinse în cele două legi, precum şi în formularea unor 
opinii critice. Lucrarea poate fi utilă mediului universitar, practicienilor, precum şi celor care vor să-şi perfecţioneze 
cunoştinţele în acest domeniu. 
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Consideraţii introductive 
 
În dreptul român, infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice erau prevăzute în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare [1], în cadrul unul capitol special, respectiv Capitolul VI intitulat 
„Infracţiuni şi pedepse”, art. 84-87 şi 89-94. 
 În noul Cod penal român, intrat în vigoare la 01.02.2014 prin Legea nr. 187/2012 de punere în 
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal [2], legiuitorul a introdus un titlu special în care sunt 
incriminate faptele care privesc siguranţa publică. 
 În acest titlu, denumit marginal „Infracţiuni contra siguranţei publice”, după infracţiunile contra 
siguranţei circulaţiei pe căile ferate menţionate în Capitolul I (cu aceeaşi denumire marginală), sunt 
prevăzute în Capitolul II infracţiunile la regimul siguranţei circulaţiei pe drumurile publice sub denumirea de 
„Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice”. 
 În expunerea de motive, cu referire directă la acest grup infracţiuni, s-a subliniat faptul că, faţă de 
reglementarea anterioară, s-au stabilit titlurile marginale la toate infracţiunile, iar la unele variante tip sau 
atenuate ale acestor fapte s-a prevăzut pedeapsa amenzii ca pedeapsă alternativă la pedeapsa închisorii. De 
asemenea, conţinutul legal al infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, refuzul sau 
sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice, au fost îmbunătăţite ţinând seama şi de observaţiile 
Institutului Naţional de Medicină Legală, cât şi de alte modificări determinate, mai ales, de realizarea unor 
corelări cu alte incriminări cuprinse în proiectul Codului penal. 
 Ca element de noutate, trebuie menţionat că determinarea concentraţiei de alcool în sânge relevantă 
pentru reţinerea infracţiunii prevăzute la art. 336 se face la momentul prelevării probelor bilogice, fără 
posibilitatea unei recalculări ulterioare [3].  
 Imediat după intrarea în vigoare a noului Cod penal, unele dintre aceste noi dispoziţii au fost 
criticate în doctrină, cum este cazul, dispoziţiilor care privesc momentul prelevării mostrelor bilologice, 
moment care nu se poate identifica cu momentul comiterii infracţiunii prevăzute în art. 336 C. pen. [4].  
 Aceste opinii critice formulate în doctrină, au fost completate de jurisprudenţă, astfel că, sintagma 
„la momentul prelevării mostrelor biologice”, a fost constataă ca fiind neconstituţională [5]. 
 Preluarea acestor infracţiuni în noul Cod penal, cu unele modificări şi completări, reprezintă în 
opinia noastră un aspect pozitiv, având în primul rând în vedere importanţa valorilor sociale apărate. 
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 1. Noul Cod penal în raport cu legea anterioară 
 

Având în vedere noile dispoziţii prevăzute în noul Cod penal, unele diferenţe existente în ceea ce 
priveşte conţinuturile reglementărilor, vom proceda la identificarea şi examinarea succintă a acestora, cu 
trmitere directă la dispoziţiilor legii anterioare. 

Ca prim element de continuitate a incriminării unor asemenea fapte, consemnăm conţinuturile 
juridice uneori identice, alteori asemănătoare precum şi menţionarea lor în articole distincte.   

O primă deosebire importantă se referă la faptul că în timp ce în legea actuală acest grup de 
infracţiuni este prevăzut în noul Cod penal în Titlul VII denumit „Infracţiuni contra siguranţei publice”, 
Capitolul II „Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice”, în legea anterioară, aceste 
infracţiuni erau prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002, republicată, într-un capitol distinct. 

Ca elemente de continuitate a incriminării unor asemenea fapte, consemnăm conţinuturile juridice 
uneori identice, alteori asemănătoare cu cele prevăzute în noul Cod penal, precum şi menţionarea lor în 
capitole distincte.   

Considerăm că această soluţie aleasă de legiuitor a fost determinată şi de necesitatea armonizării 
legislaţiei române cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene.  

Constatăm aşadar că legiuitorul noului Cod penal, prin includerea acestor infracţiuni în grupul celor 
considerate a fi de pericol pentru siguranţa publică, a acordat o atenţie deosebită prevenirii şi combaterii 
criminalităţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice [4]. 

Fără a realiza o ierarhizare a infracţiunilor în cadrul titlului în funcţie de importanţa valorilor sociale 
apărate, constatăm totuşi că în noul Cod penal, infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice 
sunt prevăzute în Capitolul II, după infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate, în timp ce alte 
infracţiuni contra siguranţei publice, cum sunt cele privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, 
materialelor nucleare şi al materiilor explozive, ca şi cele privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi 
reglementate de lege etc., sunt prevăzute în capitolele următoare. 

În ceea ce priveşte structura Capitolului II din noul Cod penal, precizăm că infracţiunile au fost 
menţionate în ordinea prevăzută de legea în anterioară. 

O modificare importantă ce apare în noul Cod penal priveşte denumirea marginală a fiecărei 
infracţiuni, inspirată din conţinutul juridic al acestora, denumire care nu este prevăzută în legea anterioară. 

Procedând la o examinare sumară, comparativă a conţinuturilor legale ale infracţiunilor din cele 
două legi, pot fi identificate atât elementele de asemănare care presupun preluarea unor noţiuni din legea 
anterioară, cât şi unele elemente de deosebire, care constau în renunţarea la unele noţiuni sau adăugarea 
altora în textul noii legi. 

Considerăm că pentru început este necesară o examinare sumară a principalelor elemente de 
asemănare şi diferenţiere dintre cele două reglementări. 

Astfel, infracţiunea prevăzută în art. 334 din noul Cod penal, sub denumirea marginală, „Punerea în 
circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, este preluată din legea anterioară, art. 85. 

Între cele două incriminări există două mari elemente de asemănare, respectiv menţinerea celor patru 
infracţiuni, în aceeaşi ordine şi conţinuturile legale care sunt identice. 

Spre deosebire de legea anterioară, în care pedeapsa amenzii este prevăzută doar în cazul infracţiunii 
de la alin. (2) al art. 85, în noul Cod penal, pedeapsa alternativă a amenzii este menţionată pentru toate 
infracţiunile.  

În concluzie, apreciem că cele două reglementări prezintă aceleaşi infracţiuni, singurele elemente de 
diferenţiere fiind legate de denumirea marginală şi introducerea amenzii ca pedeapsă alternativă, pentru 
fiecare din cele patru infracţiuni (spre deosebire de legea anterioară în care amenda era prevăzută numai în 
cazul unei singure infracţiuni) [4]. 

A doua infracţiune din cadrul acestui capitol prevăzută în art. 335 din noul Cod penal, sub 
denumirea marginală „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, este preluată din legea 
anterioară, art. 86. 
 Examinarea celor două texte conduce la concluzia că dispoziţiile alin. (1) din cele două texte sunt 
identice, iar cele din alin. (2) şi (3) din noul Cod penal sunt modificate faţă de dispoziţiile aceluiaşi alineat 
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din art. 86, fiind prevăzută conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, nu a unui autovehicul sau 
tramvai aşa prevăd dispoziţiile anterioare. 

În dispoziţiile din art. 335 din noul Cod penal, asemenea legii anterioare, sunt prevăzute trei 
infracţiuni distincte, fiecare dintre acestea prezentând mai multe modalităţi normative simple.  

Apreciem că cele două reglementări prezintă numeroase elemente de identitate, singurele elemente 
de diferenţiere fiind cele legate de denumirea marginală şi înlocuirea termenelor de autovehicul sau tramvai 
cu vehicul în conţinutul legal al alin. (2) şi (3) din noua lege [4]. 

Următoarea infracţiune prevăzută în art. 336 din noul Cod penal sub denumirea marginală 
„Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” este preluată din legea 
anterioară, art. 87. 

Spre deosebire de primele două infracţiuni, infracţiunea menţionată prezintă numeroase elemente de 
diferenţiere. 

Astfel în conţinutul alin. (1), în noua lege, a fost înlocuită sintagma „conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul sau tramvai”, cu sintagma „conducerea pe drunurile publice a unui vehicul pentru 
care legea prevede obligativitate deţinerii permisului de conducere”. 

O altă deosebire dintre cele două texte constă în prevederea pedepsei alternative cu amenda în noua 
lege.  
 În ceea ce priveşte infracţiunea de la alin. (2) al art. 87 (din legea anterioară), în noua lege este 
sancţionată persoana care se află sub influenţa unor substanţe psihoactive, în timp ce în legea veche, în 
conţinutul infracţiunii se face referire la persoana care se află sub influenţa unor substanţe ori produse 
stupefiante sau medicamente cu efecte asemănătoare. 
 Textul de la alin. (3) al art. 336 din noul Cod penal este identic în conţinutul său cu cel prevăzut în 
alin (4) al art. 87 din legea veche. 
 Ca element de diferenţiere între cele două texte, reţinem renunţarea legiuitorului actual la 
infracţiunea prevăzută în alin. (5) al art. 87 din legea anterioară (fapta fiind incriminată în conţinutul art. 
337). 
 Un ultim element de diferenţiere se referă la denumirea marginală care nu apare în legea penală 
anterioară [4]. 

Infracţiunea prevăzută în dispoziţiile art. 337 sub denumirea marginală „Refuzul sau sustragerea de 
la prelevarea de mostre biologice” este preluată din legea anterioară, art. 87 alin. (5). 
 Între cele două incriminări există numeroase elemente de diferenţiere, printre care menţionăm: 
înlocuirea sintagmei „autovehicul sau tramvai” cu cea de „vehicul”, înlocuirea sintagmei „prezenţei de 
produse sau substanţe stupefiante” cu „ori prezenţei altor substanţe psihoactive”, renunţarea la modalitatea 
refuzului testării aerului expirat şi la acţiunea de împotrivire, înlocuirea sintagmei „probe biologice” cu 
„mostre biologice”, reducerea limitelor minime şi maxime ale pedepsei şi denumirea marginală. 

Ca elemnete de asemănare a conţinuturilor celor două infracţiuni menţionăm prevederea unor  
subiecţi activi calificaţi (instructori auto şi examinatori) [4]. 

Infracţiunea prevăzută în art. 338 sub denumirea marginală „Părăsirea locului accidentului ori 
modificarea sau ştergerea urmelor acestuia” este preluată din legea anterioară, art. 89. 

Ca elemente de diferenţiere menţionăm prezenţa procurorului ca organ care aprobă părăsirea locului 
accidentului şi înlocuirea sintagmei „părăsirea locului accidentului care a avut ca rezultat uciderea sau 
vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ori dacă accidentul s-a produs 
ca urmare a unei infracţiuni”, cu „părăsirea locului accidentului” şi denumirea marginală.  

Ca elemente de asemănare a conţinuturilor celor două infracţiuni, reţinem: menţinerea în textul de 
incriminare a două infracţiuni distincte, respectiv părăsirea locului accidentului şi modificarea sau ştergerea 
urmelor accidentului, menţinerea unui conţinut juridic identic în cazul infracţiunii de modificare sau ştergere 
a urmelor accidentului de circulaţie şi menţinerea limitelor de pedeapsă. 

De asemenea, semnalăm menţinerea cauzelor de impunitate şi adăugarea alteia, respectiv dacă în 
urma accidentului s-au produs doar pagube materiale [4]. 

Infracţiunea prevăzută în art. 339 sub denumirea marginală „Împiedicarea sau îngreunarea 
circulaţiei pe drumurile publice” este preluată din legea veche, art. 92. 

Între cele două texte există o serie de deosebiri, cum sunt: renunţarea la infracţiunea prevăzută în 
alin. (1) al art. 92 din legea în vigoare, care oricum apare în conţinutul juridic al mai multor infracţiuni, 
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respectiv art. 228, 229, 253 şi 255 din noul Cod penal, prevederea a patru infracţiuni, faţă de cinci în legea 
veche, renunţarea la sancţionarea întrecerilor cu animale, reducerea limitelor de pedepasă în cazul unor 
infracţiuni şi denumirea marginală. 

Conţinuturile celor două incriminări prezintă şi unele elemente de asemănare care constau în: unele 
elemente de identitate ale conţinuturilor infracţiunilor, incriminarea unor acţiuni sau inacţiuni identice sau 
asemănătoare etc. [4]. 

Infracţiunea de la art. 340 din noul Cod penal, sub denumirea marginală „Nerespectarea atribuţiilor 
privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor” este preluată din legea anterioară, art. 93. 

Asemenea celorlalte infracţiuni, şi în cazul celor la care facem referire există o serie de elemente de 
diferenţiere, după cum urmează: modificarea urmării prevăzută la alin. (1) din legea veche, sancţionarea 
comiterii faptei din culpă, prevederea a două modalităţi agravate, menţionarea pedepselor alternative în cazul 
fiecărei infracţiuni şi denumirea marginală [4]. 

Infracţiunea de la art. 341 din noul Cod penal, sub denumirea marginală „Efectuarea de lucrări 
neautorizate în zona drumului public” este preluată din legea anterioară, art. 94. 

Din examinarea comparativă a celor două texte, se pot formula câteva observaţii, respectiv: în noua 
lege în alin. (1) nu mai este prevăzută ca modalitate de realizare a elementului material, amplasarea unor 
construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului public, fiind în schimb prevăzută o altă 
modalitate, respectiv amenajarea accesului rutier la drumul public; infracţiunea prevăzută în alin. (2) din 
noua lege preia o acţiune prin care se realizează elementul material al laturii obiective, respectiv, amplasarea 
unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului public, din conţinutul legal al infracţiunii 
prevăzute în art. 94 alin. (1) din legea anterioară, precum şi conţinutul legal al infracţiunii de la alin. (2) al 
legii anterioare; infracţiunea de la alin. (4) din noua lege prezintă un conţinut legal asemănător cu cea de la 
alin. (4) din legea în vigoare, cu excepţia urmării imediate, care nu mai constă în producerea unui accident 
de circulaţie care a avut ca rezultat victime omeneşti sau pagube materiale, ci numai producerea unui 
accident de circulaţie; în noua lege apare denumirea marginală etc. 

Precizăm de asemenea că legiuitorul noului Cod penal a renunţat la incriminarea faptelor prevăzute 
în art. 90 şi 91 din legea anterioară. 

Potrivit dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din legea anterioară, infracţiunea constă în fapta conducătorului 
de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, 
aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a 
consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după 
producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori 
a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un 
mijloc omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezenţei 
acestora în aerul expirat. 

În noua lege, această faptă a fost dezincriminată, motivat de dispoziţiile art. 336 din noul Cod penal, 
care prevăd că o eventuală existenţă a îmbibaţiei de alcool sau alte substanţe psihoactive în sânge, este avută 
în vedere de legiuitor la momentul prelevării mostrelor biologice. 

În aceste condiţii, existenţa unei asemenea incriminări nu se mai impunea, deoarece interesat de 
evitarea consumului de alcool imediat după producerea unui asemenea eveniment rutier, până la prelevarea 
mostrelor biologoce este chiar subiectul activ al infracţiunii. 

Infracţiunea de la art. 91 din legea veche consta în neîndeplinirea de către unitatea de asistenţă 
medicală autorizată care a efectuat examenul de specialitate a obligaţiei de a comunica poliţiei rutiere faptul 
că o persoană a fost declarată inaptă pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, dacă s-a produs un 
accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia 
sau mai multor persoane, ca urmare a afecţiunilor medicale, ale conducătorului de vehicul. 

Observăm că textul menţionat incriminează distinct fapta unei persoane juridice, respectiv a unei 
unităţi de asistenţă medicală autorizată. 

Renunţarea la incriminarea acestei infracţiuni de către legiuitorul noului Cod penal este justificată, 
deoarece răspunderea penală a persoanei juridice menţionate, poate fi reţinută şi fără existenţa acestei 
incriminări, în temeiul dispoziţiilor Titlului VI, Partea generală, din noul Cod penal. 

Facem precizarea că dezincriminarea acestei fapte nu conduce la lipsa răspunderii penale a persoanei 
juridice în cauză, datorită motivelor menţionate. Dealtfel, în cazul reţinerii unei asemenea fapte, atât 
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persoana fizică, cât şi persoana juridică vor răspunde pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu sau a 
altei infracţiuni [4]. 
 

2. Concept şi caracterizare 
  

Creşterea criminalităţii în domeniul circulaţiei şi transporturilor pe drumurile publice la nivelul 
statelor membre ale Uniunii Europene şi necesitatea prevenirii şi combaterii cu mai multă eficienţă a 
fenomenului în ansambulul său a determinat adoptarea Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările 
normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră. 

Ulterior, prin hotărârea Curţii de Justiţie din 6 mai 2014 în cauza C-43/12 (6) acest act normativ a 
fost anulat, pe motiv că nu ar fi putut fi adoptat în mod valabil în temeiul art. 87 alin. (2) din TFUE. 

Această hotărâre a menţinut totuşi efectele Directivei 2011/82/UE până la intrarea în vigoare, într-un 
termen rezonabil, care nu poate depăşi douăsprezece luni de la data pronunţării hotărârii, a unei noi directive, 
bazate de art. 91 alin. (1) lit. c) din TFUE [7]. 

Pe acest fond, care vizează în special aspecte procedurale, a fost adoptată Directiva 2015/413/UE de 
facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează 
siguranţa rutieră, act normativ care preia dispoziţiile anterioare. 
 Potrivit dispoziţiilor paragrafului (1) din preambulul actului normativ european menţionat, 
îmbunătăţirea siguranţei rutiere reprezintă un obiectiv central al politicii Uniunii în domeniul transporturilor. 
Uniunea urmăreşte o politică de îmbunătăţire a siguranţei rutiere, având ca obiectiv reducerea deceselor, a 
vătămărilor corporale şi a daunelor materiale. Un element important al acestei politici îl constituie aplicarea 
consecventă a sancţiunilor pentru încălcarea normelor de circulaţie săvârşite în Uniune care pun în pericol în 
mod semnificativ siguranţa rutieră. 
 Astfel, pornind de la necesitatea realizării obiectivelor propuse, actul normativ europena instituie o 
procedură de informare reciprocă a statelor membre, în condiţiile în care, pe teritoriul unui stat membru s-a 
constatat încălcarea unei norme prin care se aduce atingere siguranţei rutiere, de către un conducător auto 
care este cetăţean al altui stat membru. 
 Astfel, în vederea aplicării unei politici de siguranţă rutieră care să vizeze un nivel ridicat de 
protecţie a utilizatorilor drumurilor din Uniune şi care să ţină seama de diversitatea situaţiilor din cadrul 
Uniunii, statele membre ar trebui să ia măsuri, fără a aduce atingere politicilor şi dispoziţiilor legislative mai 
restrictive, pentru a asigura o mai mare convergenţă a normelor de circulaţie rutieră şi a aplicării acestora 
între statele membre [4]. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 2 din actul normativ european menţionat, schimbul transfrontalier de 
informaţii privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, va avea în vedere 
următoarele fapte: excesul de viteză, nefolosirea centurii de siguranţă, nerespectarea semnificaţiei culorii 
roşii a semaforului, conducerea sub influenţa alcoolului, conducerea sub influenta drogurilor, nefolosirea 
căştii de protecţie, utilizarea unei benzi interzise şi folosirea ilegală a unui telefon mobil sau a altor 
dispozitive de comunicare în timpul conducerii. 
 Actul normativ european, instituie o procedură obligatorie, potrivit căreia, statele membre vor 
permite accesul punctelor naţionale de contact ale altor state membre, la date privind vehiculele şi 
proprietarii sau deţinătorii acestora. 
 Având în vedere importanţa apărării acestor valori sociale, sesizată şi de legiuitorul european, în 
România, infracţiunile contra siguranţei circulaţie pe drumurile publice sunt prevăzute într-un capitol special 
în noul Cod penal. 
 Aceste incriminări privesc fapte de pericol sau de rezultat, care odată săvârşite prin acţiunile sau 
inacţiunile prevăzute în textele respective, pun în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice sau pot 
provoca accidente de circulaţie soldate cu victime omeneşti sau pagube materiale (uneori importante) [4]. 
 Aceste infracţiuni sunt: 

- punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prevăzută în 
conţinutul articolului 334 din noul Cod penal; 

- conducerea unui vehicul fără perimis de conducere, faptă prevăzută în conţinutul 
articolului 335 din noul Cod penal;  
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- conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută în 
conţinutul articolului 336 din noul Cod penal; 

- refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută în conţinutul 
articolului 337 din noul Cod penal;  

- părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, faptă 
prevăzută în conţinutul articolului 338 din noul Cod penal; 

- împiedicarea sau îngreunarea circulaţie pe drumurile publice, faptă prevăzută în 
conţinutul articolului 339 din noul Cod penal; 

- nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor, faptă 
prevăzută în conţinutul articolului 340 din noul Cod penal; 

- efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public, faptă prevăzută în conţinutul 
articolului 341 din noul Cod penal. 
 

Aşa cum rezultă şi din denumirea capitolului, precum şi a incriminărilor, acest grup de infracţiuni 
prezintă anumite caracteristici care le diferenţiază de alte grupe, caracteristici rezultate din specificitatea 
activităţii sociale reglementate, respectiv circulaţia pe drumurile publice. 
 Ceea ce caracterizează acest grup de infracţiuni este în primul rând, valoarea socială apărată, 
respectiv siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, valoare socială care implică în complexitatea sa, 
integritatea fizică a persoanelor, vehiculelor, a mărfurilor transportate sau a altor bunuri. 
 Din examinarea denumirilor marginale, a conţinuturilor acestora, precum şi calităţii subiecţilor 
activi, rezultă că infracţiunile din acest capitol pot fi grupate în două categorii. 
 Din prima categorie fac parte infracţiunile care privesc atitudinea şi comportamentul în trafic al 
conducătorilor de vehicule pe drumurile publice sau a proprietarilor de vehicule ori a altor persoane fizice 
sau juridice. În această primă categorie pot fi incluse infracţiunile prevăzute în art. 334, 335, 336 337 şi 338 
din noul Cod penal, infracţiuni a căror subiecţi activi sunt implicaţi direct în circulaţia vehiculelor pe 
drumurile publice, fie în calitate de conducători de vehicule, fie în calitate de proprietari ai acestora. 
 Din cea de-a doua categorie fac parte infracţiunile în care subiecţii activi, neavând calitatea de 
conducători auto, comit o serie de fapte care afectează siguranţa rutieră, cum sunt cele de împiedicare sau 
îngreunare a circulaţiei pe drumurile publice, cele de efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului 
public şi nerespectarea atribuţiilor de serviciu privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor 
(prevăzute la art. 339, 340 şi 341 din noul Cod penal) [4]. 
 O altă caracteristică a acestui gen de infracţiuni este reprezentată de varietatea subiecţilor activi, care 
pot avea o anumită calificare ce poate consta în calitatea de conducător de vehicul atestată de deţinerea 
permisului de conducere corespunzător categoriei vehiculului condus, în calitatea de persoană cu atribuţii de 
verificare, inspecţie tehnică, reparaţii sau intervenţii tehnice etc. De asemenea, subiect activ al unora dintre 
infracţiuni poate fi orice persoană fizică care îndeplineşte condiţiile generale cerute de lege. 
 Spre deosebire de alte infracţiuni, cele examinate pot fi săvârşite şi în condiţii în care poate fi atrasă 
răspunderea penală a persoanelor juridice. 
 De regulă subiectul pasiv general în cazul acestor infracţiuni este statul în calitatea sa de titular al 
valorilor sociale apărate, dar în anumite situaţii, subiect pasiv poate fi şi o persoană fizică sau juridică. 
 Elementul material al laturii obiective se realizează printr-o varietate de acţiuni sau inacţiuni care 
diferă de la o faptă la alta, printre care menţionăm: punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice 
a unui vehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, punerea în circulaţie sau conducerea pe 
drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, conducerea 
pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de 
conducere, sau a cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei de vehicul condus, îndeplinirea 
defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a 
autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor etc. 
 Pentru întregirea acţiunii sau inacţiunii prin care se realizează elementul material al laturii obiective, 
în cazul fiecărei infracţiuni trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerinţe esenţiale specifice fiecăreia dintre 
acestea. Printre aceste cerinţe, menţionăm: existenţa unui drum public, a unui autovehicul sau tramvai 
neînmatriculat sau cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, cunoaşterea situaţiei unei persoane care 
nu nu posedă permis de conducere, etc. 
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 De cele mai multe ori, urmarea imediată care se produce constă în crearea unei stări de pericol 
pentru siguranţa circulaţiei rutiere, dar există situaţii în care urmarea constă în producerea unui accident de 
circulaţie sau în producerea unui accident de circulaţie care a avut ca urmarea uciderea sau vătămarea 
integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane. 
 Pentru a se evita alte interpretări, legiuitorul a realizat o interpretare legală a sintagmei de accident 
de circulaţie, care constă în „evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 

- s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea 
loc; 

- a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin 
unui vehicul sau alte pagube materiale; 

- în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare” (art. 75 din O.U.G. nr. 
195/2002, republicată). 
 De asemenea, legiuitorul a interpretat şi noţiunile de vehicul, autovehicul şi drum public, noţiuni 
care apar menţionate frecvent în conţinutul juridic al majorităţii infracţiunilor din această grupă. 
 Astfel, prin vehicul se înţelege, sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace 
de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea 
de servicii sau lucrări (art. 6 pct. 35 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată). 
 Prin termenul de autovehicul se întelege, orice vehicul echipat, prin construcţie, cu un motor cu 
propulsie, în scopul deplasării pe drum. Mopedele, troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate 
autovehicule. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în 
exploatări agricole şi forestiere, precum şi vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, 
denumite maşini autopropulsate, care se deplasează numai ocazional, pe drumul public nu sunt considerate 
autovehicule.  
 Potrivit legii (art. 6 pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată), prin drum public se înţelege orice 
cale de comunicare terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, 
deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu 
inscripţii vizibile [4]. 
 Deosebit de important de reţinut este faptul că, interpretarea legală a acestor termeni care apar în 
conţinuturile legale ale unor infracţiuni ce fac parte din această grupă, trebuie avută în vedere în fiecare caz 
în parte, fără posibilitatea realizării unei alte interpretări. 
 
 Concluzii şi opinii critice 
  

În ultimii ani, pe fondul dezvoltării relaţiilor de cooperare dintre toate statele europene, şi, în special, 
al celor membre ale Uniunii Europene, traficul rutier a cunoscut o creştere fără precedent. 
 Această creştere a traficului, pe lângă efectele benefice, a provocat şi numeroase probleme legate în 
special de siguranţa traficului rutier şi implicit provocarea unor accidente de circulaţie, uneori cu consecinţe 
grave. 

La nivelul Uniunii Europene, în vederea creşterii siguranţei traficului rutier a fost adoptată Directiva 
2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului 
transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, act 
normativ înlocuit cu Directiva 2015/413/UE de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind 
încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, act normativ care preia dispoziţiile 
anterioare. 

Având în vedere necesitatea prevenirii şi combaterii cu mai multă eficienţă a unor fapte de pericol 
sau de rezultat care vizează siguranţa traficului rutier, legiuitorul român, a inclus acest grup de infracţiuni în 
noul Cod penal. 

Cu toate că, în general, reglementările în vigoare sunt superioare celor precedente, totuşi în 
conţinutul legal al unor infracţiuni s-au strecurat şi unele dispoziţii incomplete, iar alte fapte nu sunt 
prevăzute ca infracţiuni. 

Dintre dispoziţiile care nu prezintă elemente suficiente de previzibilitate, menţionăm cu titlu de 
exemplu, dispoziţia care se referă la momentul prelevării mostrelor biologice, care a fost declarată 
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neconstituţională, caz în care procedura de constatare a unor astfel de infracţiuni va fi identică cu cea din 
legea anterioară. 

Un alt aspect criticabil, se referă la stabilirea nivelului de consum al substanţelor psihoactive, care 
nu este la momentul actual prevăzut în textul de incriminare. 

O ultimă observaţie critică pe care o formulăm, vizează lipsa de previzibilitate a conţinutului legal al 
infracţiunii de părăsire a locului accidentului, unde acţiunea prin care se realizează elementul material al 
laturii obiective constă în părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care 
efectuează cercetarea la faţa locului. 

Datorită modului defectuos de formulare a textului, se poate înţelege că va comite această 
infracţiune numai conducătorul unui vehicul care părăseşte locul accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau 
a procurorului care efectuează cercetarea la faţa locului, cerinţa esenţială impunând desfăşurarea efectivă a 
acestei activităţi. 

Concluzia finală care se impune este aceea că, pe de o parte, includerea acestui grup de infracţiuni în 
Codul penal reprezintă un element de noutate şi actualitate în dreptul penal român, iar pe de altă parte, poate 
însemna o posibilitate mai realistă de prevenire şi combatere a criminalităţii în acest domeniu. 
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