
Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Minodora-Ioana RUSU 

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

 

 

Conţinutul constitutiv al infracţiunii de nerespectare a atribuţiilor privind 
verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor în dreptul penal romȃn.  

Opinii critice şi propuneri de lege ferenda 
 
 

Dr. Minodora-Ioana RUSU 
Universitatea Creştină „DIMITRIE CANTEMIR”,  

Bucureşti, România 
oanarusu_86@yahoo.com 

 
 

Rezumat: În cadrul lucrării a fost examinat conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute în art. 340 din noul Cod 
penal, raportată la incriminarea din legea anterioară. Elementele de noutate constau atât în examinarea realizată, cât şi din 
opiniile critice şi propunerea de lege ferenda, aceasta din urmă constând în completarea dispoziţiilor textului cu incriminarea 
unei noi fapta, ca modalitate agravată a celei menţionate în alin. (4) al art. 340 C. pen. Prin acest studiu se continuă 
examinarea infracţiunilor specifice siguranţei rutiere, cu identificarea unor noi formule de perfecţionare a legislaţiei în acest 
domeniu. Lucrarea poate fi utilă studenţilor facultăţilor de drept din ţară, practicienilor în materia dreptului penal, precum şi 
altor persoane cu preocupări în acest domeniu. 
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Introducere 
 
Cum era dealtfel de aşteptat, intrarea în vigoare a noului Cod penal român, începând cu 01.02.2014, a 

provocat numeroase controverse în doctrina şi practica judiciară, ceea ce a determinat intervenţia Curţii 
Constituţionale şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, materializate în decizii şi hotărâri prealabile pronunţate de 
aceste instanţe în ceea ce priveşte excepţiile de neconstituţionalitate a unor texte sau a interpretării şi aplicarii 
unitare a legii penale. 

Noul Cod penal, în partea sa specială, aduce o serie de noutăţi, în sensul că o serie de infracţiuni sunt 
preluate din unele legi speciale cu dispoziţii penale, cu modificări atât în ceea ce priveşte conţinutul legal cât şi 
limitele de pedeapsă, care în general sunt mai reduse. 

Dintre aceste noutăţi apărute în noul Cod penal, facem trimitere la grupul de infracţiuni referitoare la 
regimul siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, care în legea anterioară erau prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice [4] prevăzută în legea 
anterioară, în actul menţionat mai sus 

Printre alte infracţiuni, în noul Cod penal a fost preluată şi infracţiunea de nerespectarea atribuţiilor privind 
verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor, care în prezent este prevăzută în dispoziţiile art. 340 C. pen. 

Cu toate că practica judiciară anterioară relevă o frecvenţă scăzută în ceea ce priveşte comiterea infracţiunii 
pe care o supunem examinării, considerăm că un asemenea demers este necesar din perspectiva evoluţiei 
criminalităţii în domeniul siguranţei şi transporturilor rutiere. 

Avem în vedere faptul că, de cele mai multe ori, unele fapte incriminate în acest articol se comit de cele 
mai multe ori în scopul evitării răspunderii penale a unor persoane care au comis alte infracţiuni la regimul 
siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. 

 
 1. Noul Cod penal, în raport cu legea anterioară 

 
Infracţiunea de nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor,  este 

prevăzută în art. 340 din noul Cod penal, şi nu are corespondent în Codul penal de la 1969, fiind preluată din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, art. 93. 
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Examinarea comparativă a conţinuturilor legale ale celor două infracţiuni permite identificarea elementelor 
de diferenţiere dintre cele două reglementări, preum şi altele de asemănare. 

Astfel, în noul Cod penal în art. 340, infracţiunea este denumită marginal „Nerespectarea atribuţiilor 
privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor”, denumire care nu apare în textul legii anterioare. 

Pe lângă denumirea marginală a infracţiunii, mai constatăm următoarele: 
- în noul Cod penal sunt incriminate două infracţiuni, la fel ca şi în cazul legii vechi; 
- în legea veche, urmarea prevăzută în conţinutul alin. (1) al art. 93 constă în provocarea unui 

accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei 
persoane, în timp ce în noul Cod penal această urmare este reglementată într-o modalitate diferită în alin. (1) şi alin. 
(2) al art. 340; 

- în noul Cod penal, este reglementată şi comiterea faptei din culpă [alin. (3)], reglementare ce nu 
apare în legea veche; 

- în legea veche, infracţiunea de la alin. (1) nu este prevăzută cu o pedeapsă, legiuitorul făcând 
trimitere la legea penală, în timp ce în noul Cod penal, atât în modalitătea simplă (tip), cât şi în cele agravate sau în 
cea atenuată sunt prevăzute pedepse cu închisoarea sau cu închisoarea alternativă cu amenda; 

- cea de-a doua infracţiune prevăzută în alin. (2) din legea anterioară, precum şi cea de la alin. (4) al 
art. 340 din noul Cod penal, au un conţinut juridic asemănător, iar limitele de pedeapsă sunt identice; 

Exminarea comparativă a celor două incriminări, ne permite formularea unei concluzii, potrivit căreia, noua 
reglementare, în ceea ce priveşte structura infracţiunilor şi limitele de pedeapsă, reprezintă un element de noutate în 
legislaţia penală română, corespunzător normelor europene în domeniu [1].  
 

2. Concept şi caracterizare 
  

Infracţiunea prevăzută în art. 340 din noul Cod penal, denumită marginal „Nerespectarea atribuţiilor 
privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor”, face parte din grupa infracţiunilor contra siguranţei 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 Este indiscutabil faptul că, siguranţa circulaţie pe drumurile publice, reprezintă o valoare socială importantă 
pentru asigurarea căreia sunt implicate pe de o partea participanţii la trafic, conducătorii de vehicule şi pietonii, iar 
pe de altă parte alte persoane fizice sau juridice, care prin atitudinea lor, trebuie să procedeze la efectuarea 
verificării sau inspecţiei tehnice ale vehiculelor, precum şi la abţinerea de a repara autovehicule, remorci, tramvaie 
sau mopede care prezintă urme de avarii, fără documente de constatre conform legii.  
 Se poate aprecia că, în scop preventiv, legiuitorul a incriminat şi alte fapte ce pot fi comise de alte persoane 
fizice sau juridice decât cele care conduc (sau au în proprietate) un vehicul pe drumurile publice. 
 În art. 340 sunt prevăzute trei infracţiuni distincte care prevăd acţiuni specifice pentru fiecare dintre ele, 
acestea având ca urmare crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţie pe drumurile publice, sau, 
producerea unui accident de circulaţie, care a avut ca urmare uciderea, vătămarea integrităţii corporale a uneia sau 
mai multor persoane, ori îngreunarea activităţilor specifice de investigare a accidentelor de circulaţie cu autori 
neidentificaţi. 
 Prima infracţiune prevăzută în art. 340 alin. (1), constă în acţiunea sau inacţiunea subiectului activ, prin 
care nu îndeplineşte sau îndeplineşte defectuos atribuţiile de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică, a 
autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice, 
dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 
 În cadrul alin. (2) sunt incriminate două modalităţi agravate care constau în urmarea produsă, respectiv un 
accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor 
persoane, ori un accident de circulaţia care a avut ca urmare moartea uneia sau a mai multor persoane. 
 În alin. (3) sunt prevăzute sancţiunile pentru comiterea din culpă a infracţiunilor menţionate la alin. (1) şi 
(2).  
 Infracţiunea prevăzută la alin. (4) constă în acţiunea de reparare a autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor 
sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. 
 Referindu-ne la incriminarea din alin. (1) – (3), în literatura de specialitate „au fost exprimate două opinii: 
una prin care se considera că în textul incriminator este reglementată o singură infracţiune sub două forme, o 
variantă-tip, în care forma de vinovăţie este intenţia, şi o variantă atenuată, în care forma de vinovăţie este culpa, şi 
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cea de-a doua opinie, în care se susţine că raportat la forma de vinovăţie, avem de-a face cu două infracţiuni 
distincte, diferenţele, fiind de ordin calitativ, constau în forma de vinovăţie” [2]. 
 Un alt autor apreciază că cele patru fapte incriminate în textul art. 340 din noul Cod penal „realizează 
conţinutul a două infracţiuni [prevăzute în art. 340 alin. (1) şi art. 340 alin. (4)]. Faptele descrise în art. 340 alin. (2) 
şi (3) sunt variante ale infracţiunii prevăzute în art. 340 alin. (1) C. pen. Prima  [art. 340 alin. (2)] este o variantă 
agravată a infracţiunii prevăzute în art. 340 alin. (1) C. pen., iar a doua [art. 340 alin. (3)] este o variantă atenuată a 
aceleiaşi infracţiuni” [3]. 
 Asemenea autorului citat mai sus, apreciem şi noi că în reglementarea din art. 340 sunt incriminate patru 
fapte, care realizează conţinutul constitutiv a două infracţiuni, respectiv infracţiunea prevăzută în  alin. (1) cu două 
modalităţi agravate prevăzute în alin. (2) al aceluiaşi articol şi o modalitate atenuată prevăzută în alin. (3) şi o altă 
infracţiune distinctă la alin. (4). 
 Necesitatea incriminării faptelor menţionate este justificată pe de o parte de pericolul concret pe care-l 
reprezintă pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice vehicule necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, 
iar pe de altă parte, de cerinţa descoperirii autorilor unor accidente soldate cu urmări grave, care încearcă să se 
sustragă de la răspunderea penală prin distrugerea probelor urmelor rămase pe vehicul [1]. 
 
 3. Conţinutul constitutiv al infracţiunii 
   

3.1. Latura obiectivă. Latura obiectivă a infracţiunii examinate are în componenţa sa elementul material, 
cerinţe esenţiale, urmarea imediată şi legătura de cauzalitate. Având în vedere faptul că incriminarea include două 
fapte distincte, vom proceda la examinarea acestora în ordinea incriminării din text. 
 În cazul infracţiunii prevăzute în art. 340 alin. (1), elementul material al laturii obiective constă într-o 
acţiune sau inacţiune, în funcţie de variantele incriminate de legiuitor. 
 Astfel, în prima variantă prevăzută de lege acţiunea constă în îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de 
verificare ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a atribuţiilor referitoare la 
efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice,  de către persoane care au asemenea atribuţii. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 7 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, orice vehicul care circulală pe drumurile 
publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea 
conform destinaţiei. 
 Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate se supun inspecţiei tehnice periodice, care se 
efectează în staţii autorizate conform legislaţiei în vigoare [art. 9 alin. (4) şi (5) din O.U.G. nr. 195/2002, 
republicată]. 
 De asemenea, se inspectează din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulaţie, autovehiculele, 
tramvaiele sau remorcile cărora le-au fost efectaute reparaţii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la 
mecanismul de direcţie, instalaţia de frânare sau la structura de rezistenţă a caroseriei ori a şasiului [art. 9 alin. (2) 
din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată privind circulaţia pe 
drumurile publice]. 
 În acelaşi timp, este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de 
vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor 
neasigurate pentru răspunderea civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie [art. 10 alin. 
(1) din O.U.G. nr 195/2002, republicată]. 
 Aşadar, din interpretarea normelor juridice menţionate, rezultă obligativitatea proprietarului unui 
autovehicul, tramvai sau remorci de a efectua verificările şi inspecţiile tehnice sau unele reparaţii, obligaţii care se 
răsfrâng asupra persoanelor fizice sau juridice care sunt abilitate să efectueze asemenea intervenţii tehnice şi care 
sunt obligate să respecte normele legale în vigoare care privesc aducerea vehiculului respectiv în starea tehnică 
normală, care exclude punerea în pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice [1]. 
 Prin „îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică sau a celor 
de efectuare a unor reparaţii sau intervenţii tehnice”, se înţelege acţiunea persoanei sau persoanelor care au 
asemenea atribuţii, de a efectua aceste activitaţi în mod superficial, fără a observa unele defecţiuni şi fără a lua 
măsuri de remediere a lor (atunci când se impune), care fac ca vehiculul în cauză să nu fie apt pentru a fi condus pe 
drumurile publice sub aspectul asigurării siguranţei circulaţiei rutiere. 
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 A doua variantă a modalităţii tip prevăzută în dispoziţiile art. 340 alin. (1) constă în neîndeplinirea 
atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a 
celor care privesc efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice, de către persoanele care au asemenea atribuţii. 
 Prin „neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, 
tramvaielor sau remorcilor, ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către 
persoanele care au asemenea atribuţii” se înţelege omisiunea persoanelor respective de a-şi îndeplini aceste atribuţii 
sau îndeplinirea lor parţială. 
 În alin. (2)  al aceluiaşi articol sunt prevăzute două modalităţi normative agravate, care se vor reţine atunci 
când în urma comiterii faptei de la alin. (1) s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea 
integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, sau, când urmarea unui asemenea eveniment a 
avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane. 
 În alin. (3) este prevăzută sancţionarea din culpă a faptelor prevăzute în alin. (1) sau (2). 

Pentru întregirea laturii obiective a infracţiunii prevăzută în art. 340 alin. (1), este necesar a fi îndeplinite 
cumulativ următoarele cerinţe esenţiale:  

- autovehiculul, tramvaiul sau remorca să fie în situaţia legală care necesită o verificare ori inspecţie 
tehnică sau efectuarea unor alte reparaţii ori intervenţii tehnice; 

- prin acţiunea de îndeplinire defectuoasă sau prin inacţiunea de neîndeplinire a atribuţiilor 
menţionate să se pună în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice; 

- subiectul activ trebuie să aibă atribuţii specifice care privesc efectuarea unor asemenea activităţi;  
 Fără îndoială că prima cerinţă esenţială vizează numai acele autovehicule, remorci sau tramvaie, care, 
potrivit legii, sunt supuse unor asemenea intervenţii tehnice, nu orice asemenea vehicul. Avem aici în vedere acele 
vehicule care urmează a fi înmatriculate, cele care aflate în circulaţie impun inspecţia tehnică după trecerea unei 
anumite perioade de timp, precum şi cele care trebuie reparate deoarece nu mai corespund normelor de siguranţă 
rutieră. 
 În cazul celei de-a doua cerinţe esenţiale, este necesar ca acţiunea sau inacţiunea să privească anumite 
elemente care implică siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, respectiv sistemele de frânare, semnalizare, 
iluminare etc. Trebuie avut în vedere faptul că nu orice îndeplinire defectuoasă sau neîndeplinire a atribuţiilor 
menţionate este de natură să pună în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. Astfel, îndeplinirea 
defectuoasă a reparaţiiilor de tinichigerie, inclusiv vopsitorie, nu îndeplineşte cerinţa esenţială prevăzută de lege, 
deoarece această faptă nu poate pune în pericol siguranta circulaţiei pe drumurile publice. 
 A treia cerinţă priveşte calitatea subiectului activ, care trebuie să fie o persoană (fizică sau juridică) cu 
atribuţii specifice de verificare ori inspecţie tehnică perioadică sau de efectuare a unor reparaţii sau intervenţii 
tehnice. 
 Constatarea inexistenţei uneia dintre cele trei cerinţe esenţiale, va conduce implicit la inexistenţa 
infracţiunii examinate [1]. 
 În cazul modalităţilor agravate din alin. (2), pe lângă cele trei cerinţe esenţiale menţionate mai sus, trebuie 
constatată îndeplinirea altor cerinţe, care de această dată privesc un al doilea rezultat, respectiv: 

- provocarea unui accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale a uneia 
sau mai multor persoane; 

- provocarea unui accident de circulaţie care a avut ca urmare moartea uneia sau mai multor 
persoane; 
 Aşadar, existenţa infracţiunii în modalităţile agravate, este condiţionată de constatarea mai întâi a existenţei 
celor trei cerinţe esenţiale, după care de constatarea producerii unui accident de circulaţie (ca urmare a îndeplinirii 
celor trei cerinţe), care a avut una din urmările prevăzute în text. 
 În cazul infracţiunii prevăzute la alin. (4) al art. 340, elementul material al laturii obiective se realizează 
prin acţiunea de reparare a autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor care au urme de accident, fără a 
fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.  
 Termenul de reparare a unui vehicul dintre cele menţionate expres de legiuitor, fără a fi îndeplinite 
condiţiile prevăzute de lege, trebuie interpretat în sensul dorit de legiuitor. Astfel, la art. 79 din legea specială unde 
sunt prevăzute obligaţiile conducătorului de vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat 
numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale, este menţionată şi obligativitatea de a se prezenta la 
unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de 24 de ore de la producerea 
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evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare[ alin. (1) lit. b)], cu unele excepţii asupra cărora nu 
insistăm. În aceste împrejurări, precum şi în situaţia în care vehiculul este implicat într-un accident de circulaţia 
soldat cu uciderea, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, documentul care 
atestă legalitatea reparaţiei este, autorizaţia de reparaţie emisă de poliţie potrivit anexei 1C din Regulament. 
 Aşadar, prin îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se înţelege existenţa autorizaţiei de reparaţie, a unui 
document de constatare emis de către o societate de asigurare sau alt document de constatare emis de un organ 
competent (de regulă poliţia), care atestă că acel vehicul a fost implicat într-un accident de circulaţie sau în alt 
eveniment şi poate fi reparat de către o societate de profil. 
 Termenul de „reparare” folosit aici de legiuitor trebuie înţeles ca o acţiune a unor persoane care au 
asemenea atribuţii, prin care vehiculul în cauză este refăcut şi poate fi redat circulaţiei pe drumurile publice. Acesta 
include reparaţii la sistemul mecanic, instalaţiile electrice, de frânare etc., precum şi reparaţii de tinichigerie care 
privesc inclusiv vopsirea vehiculului etc. 
 Prin „moped”, potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 21 din legea specială se înţelege, vehicul, cu două sau trei 
roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat 
cu motor de ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un 
alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăseşte 4 kw, iar 
masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este 
asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din 
Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi 
omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, 
transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Pentru întregirea laturii obiective a infracţiunii prevăzute în art. 340 alin. (4), este necesar a fi îndeplinite 
cumulativ, următoarele cerinţe esenţiale: 

- autovehiculele, remorcile, tramvaiele sau mopedele să prezinte urme ale unui accident de circulaţie; 
- repararea acestora să se realizeze fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, respectiv a 

existenţei unei autorizaţii de reparaţie, a unui act constatator al unei societăţi de asigurare sau a unui alt act 
constatator care să dovedească legalitatea solicitării reparaţiei; 
 În ceea ce priveşte urmele de accident, apreciem că în sensul dorit de legiuitor acestea pot fi diverse, de la 
urme de vopsea pe caroseria vehiculului, până la urme biologice. Avem aici în vedere de regulă, urme de înfundare 
a capotei, aripilor, parbrize sau faruri sparte, urme de vopsea etc., în special, urme uşor sesizabile. Deşi a folosit 
termenul de reparare, legiuitorul nu s-a referit numai la partea tehnică, ci şi la caroseria vehiculului. Cu alte cuvinte, 
legea a avut în vedere orice urmă care poate naşte suspiciunea că vehiculul în cauză a fost implicat într-un accident 
[1]. 
 Urmarea imediată în cazul infracţiunii prevăzute în art. 340 alin. (1) constă în crearea unei stări de pericol 
pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, în timp ce în cazul modalităţii agravate urmarea imediată constă în 
producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea, vătămarea integrităţii corporale sau a 
sănătăţii uneia sau mai multor persoane. 
 Pentru infracţiunea prevăzută la alin. (4) urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru 
relaţiile sociale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi cele referitoare la înfăptuirea justiţiei. 
 Pentru existenţa infracţiunii examinate, este necesar ca între acţiunea sau inacţiunea incriminată de legiuitor 
şi urmarea imediată produsă să se constate existenţa unei legături de cauzalitate. 
 De această dată, pentru infracţiunea prevăzută la alin. (1), existenţa legăturii de cauzalitate nu se prezumă, 
aceasta trebuie dovedită de organul judiciar competent. 
 Singura modalitate prin care se poate constata existenţa legăturii de cauzalitate atât pentru infracţiunea 
prevăzută la alin. (1), cât şi pentru modalităţile agravate de la alin. (2), este efectuarea unei expertize tehnice-auto, 
efectuată în cauză de către un expert autorizat [1]. 
 Pentru infracţiunea de la alin. (4) legătura de cauzalitate rezultă ex re, nefiind necesar a fi dovedită. 
 

3.2. Latura subiectivă. În cazul infracţiunilor examinate, forma de vinovăţie cu care acţionează subiectul 
activ este atât intenţia, cât şi intenţia depăşită sau culpa cu ambele forme. 

Pentru infracţiunea prevăzută la alin. (1), se va reţine intenţie directă atunci când subiectul activ al acestei 
infracţiuni, prevede rezultatul faptei sale care constă în punerea în pericol a siguranţei circulaţie pe drumurile 
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publice şi urmăreşte producerea lui prin executarea acţinuii interzise de lege sau prin neexecutarea unei atribuţii 
prevăzute de lege, care constă în îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare sau inspecţie 
tehnică periodică, ori a celor de efectuare a unor reparaţii sau intervenţii tehnice  

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 acţiunii sau a inacţiunii interzise de lege, menţionate mai sus. 

În cazul alin. (2) va exista intenţie depăşită atunci când subiectul activ prevede că prin acţiunea sau 
inacţiunea sa pune în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, însă urmarea este mult mai gravă constând 
în producerea unui accident de circulaţie care a avut ca urmare moarea sau vătămarea integrităţii corporale ori a 
sănătăţii uneia sau mai multor persoane. 

Potrivit dispoziţiilor alin. (3), infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi săvârşite şi din culpă, cu 
ambele forme. 

Pentru existenţa infracţiunii, mobilul sau scopul nu au nicio relevanţă, stabilirea acestora fiind importantă 
în cadrul procesului de individualizare a pedepselor realizat de către instanţa de judecată [1]. 

 
Concluzii, opinii critice, propuneri de lege ferenda 
 
Făcând parte din grupa infracţiunilor specifice siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, nerespectarea 

atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor este o infracţiune care poate fi comisă atât de către 
opersoană fizică cât şi de o persoană juridică. 

Incriminarea unor astfel de fapte a fost determinată de necesitatea prevenirii şi combaterii cu mai multă 
eficienţă a unor acţiuni sau inacţiuni care privesc îndeplinirea unor atribuţii specifice de verificare tehnică ori 
inspecţie periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor. 

O menţiune specială priveşte incriminarea faptei de la alin. (4), care constă în repararea unor vehicule care 
prezintă urme de accident, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, faptă prin care se aduce atingere şi 
relaţiilor sociale referitoare la înfăptuirea justiţiei. 

Examinarea critică a infracţiunii, ne permite formularea uneor opinii critice, precum şi a unor propuneri de 
lege ferenda. 

Astfel, considerăm că această infracţiune ar fi fost necesar să fie prevăzută cu o modalitate agravată, care 
poate consta în incriminarea faptei de reparare a unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie care a avut ca 
urmare decesul uneia sau a mai multor persoane, pedeapsa fiind mai gravă. 
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