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Infracţiuni şi pedepse 
Săvârşirea unei infracţiuni atrage după sine: 

•  răspundere penală (închisoare sau amendă penală); 

•  anularea permisului de conducere în anumite situații; 

 

Tipuri de infracţiuni: 

1. Pentru care se dispune răspundere penală şi anularea permisului de 

conducere: 

•  punerea in circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau 

tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat ( se eliberează dovadă fără drept de circulaţie );  

•  punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau 

tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare ( se eliberează dovadă fără drept 

de circulaţie ); 

•  tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de 

înmatriculare sau de înregistrare (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie ); 

•  conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei 

plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul 

înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România (se eliberează dovadă fără 

drept de circulaţie); 

•  conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o 

persoană care: 

      » posedă permis de conducere necorespunzător categoriei subcategoriei din care face 

parte vehiculul respectiv; 

      » i-a fost retras sau anulat permisul; 

      » i-a fost suspendat dreptului de a conduce autovehicule; 

      » nu are dreptul de a conduce autovehicule în ROMÂNIA; (se eliberează dovadă fără drept 

de circulaţie ) 

•  conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană 

care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur in sânge sau care se află sub influenţa 

unor substanţe psihoactive. (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie ); 

•     refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori 

a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, 

aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de 

conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea 

stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor 

cu efecte similare acestora (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie ); 
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Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezența unui polițist rutier, în condițiile art.190 

alin.(8) din Codul de procedură penală, în urmatoarele spații ale instituțiilor medicale: 

•  în interiorul unităților de asistență medicală autorizate; 

•  în ambulanțe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcție aparținând 

Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare;   

•  în interiorul unităților medico-legale. 

Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregătire medicală de specialitate din echipajul 

ambulanței sau autospecialei apartinând Serviciului mobil de urgență, reanimare și 

descarcerare, care intervine la evenimentele în legătură cu traficul rutier, poate recolta mostre 

biologice în măsura în care prin aceasta nu se afectează acordarea asistenței medicale de 

urgență sau de prim ajutor, precum și în situația în care persoana implicată într-un accident de 

circulație refuză transportul de urgență la o unitate sanitară sau starea sa de sănătate nu 

impune acest transport.  

Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art.125 lit.c. 

Transportul mostrelor biologice, recoltate la unitatea medico-legală în vederea realizării 

analizei toxicologice, va fi efectuat de către polițistul rutier. 

Stabilirea concentrației de alcool sau a prezenței în organism de substanțe psihoactive se face 

în instituțiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de 

Ministerul Sanătății. 

Stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenței în organism 

a substanțelor psihoactive se face de către poliția rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice 

certificate. 

Stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat se face de către poliția rutieră, cu ajutorul unui 

mijloc tehnic omologat și verificat metrologic. 

Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată de polițistul rutier cu un mijloc 

tehnic certificat și depistată ca având o concentrație de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul 

expirat, poate solicita acestuia să i se recolteze probe biologice de către unitățile sau institțtiile 

medicale prevăzute la alin.(1), în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge. 

Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată cu un mijloc tehnic certificat ca 

având o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună 

recoltării probelor biologice sau testării cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic. 

Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, testați în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care 

indică prezența, în produsele biologice, a unor substanțe psihoactive, li se recoltează 

obligatoriu probe biologice. 

•  părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul 

auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul 

desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, 

implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a 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, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului 

faptei (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie ); 
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Nu constituie infracţiune: 

» fapta conducătorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuşi transportă 

persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală 

necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau 

înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază 

imediat la locul accidentului. 

» fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară, dacă acesta anunţă de 

îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază 

de 

competenţă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare. 

» părăsirea locului accidentului, dacă victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de 

vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. 

•  fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele accidentului 

de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii 

uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului;. 

•  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 tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc 

tehnic certificat a prezenţei acestora în aerul expirat (se eliberează dovadă fără drept de 

circulaţie); 

Nu constituie infracţiune: 

» consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanțelor stupefiante, după 

producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea sunt 

administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de 

sănătate sau de vătămarea corporală a conducatorului auto. 

•  organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la 

întreceri neautorizate pe drumurile publice (se eliberează dovadă fără drept de circulaţie ); 

 

2. Pentru care se dispune răspundere penală: 

•  conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o 

persoană care nu posedă permis de conducere; 

•  încredinţarea cu ştiinţă a unui autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile 

publice, unei persoane care: 

            » nu posedă permis de conducere; 
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            » posedă permis de conducere necorespunzător categoriei subcategoriei din care  

               face parte vehiculul respectiv; 

            » i-a fost retras sau anulat permisul; 

            » i-a fost suspendat dreptului de a conduce autovehicule; 

            » nu are dreptul de a conduce autovehicule în ROMÂNIA; 

            » suferă de o boală psihică ori se afla sub influența alcoolului sau a unor produse ori  

substanțe psihoactive. 

 

•  fapta săvârşită cu intenţie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de 

neîntrebuinţare indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe 

partea carosabilă ; 

•  instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora, fără 

autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la 

trafic. 

•  blocarea cu intenţie a drumului public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori 

se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. 

•  lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice a unui vehicul care 

transportă produse sau substanţe periculoase; 

•  îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie 

tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la 

efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea 

atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulaţie care a 

avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane; 

•  repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii, 

fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau, după caz, de societăţile din 

domeniul asigurărilor; 

•  efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului 

public şi amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără 

autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii; 

•  nerespectarea condiţiilor stabilite în autorizaţia de construcţie, eliberată în condiţiile legii, 

pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcţiilor amplasate în zona 

acestuia. 

•  neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea 

ferată de către persoana autorizată de administratorul căii ferate; 

•  neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor 

pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat 

victime omeneşti sau pagube materiale de către persoana autorizată de administratorul unui 

drum public sau de către executantul unei lucrări pe partea carosabilă. 
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Răspunderea contravenţională 

Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonaţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc 

elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu: 

•  avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală; 

•  sancţiuni contravenţionale complementare; 

Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de 

recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. 

Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol si 

preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege si sunt următoarele: 

•  aplicarea punctelor de penalizare; 

•  suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat; 

•  confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta 

ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop; 

•  imobilizarea vehiculului; 

•  radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului declarat, potrivit legii, prin 

dispoziție a autorității administrației publice locale, fără stăpân sau abandonate, - în termen de 

30 de zile de la primirea dispoziției respective; 

 

Aplicarea punctelor de penalizare 

Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia 

sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de 

puncte de penalizare, după cum urmează: 

2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: 

1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul, tractor agricol sau 

forestier care circulă din sens opus; 

2. abrogat; 

3. nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de 

siguranţă ori căştile de protecţie omologate, după caz; 

4. depăşirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru 

categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice 

omologate şi verificate metrologic; 

5. circulaţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis; 

6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de 

circulaţie sau a direcţiei de mers; 

7. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei, pe autostrăzi, 

drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E); 
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8. oprirea neregulamentară; 

9. folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul care circulă în faţa sa, în aceeaşi 

direcţie de mers. 

3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: 

1. oprirea nejustificată sau circulaţia pe banda de urgenţă a autostrăzilor ori oprirea pe partea 

carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene (E); 

2. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru 

categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice 

omologate şi verificate metrologic; 

3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de 

circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat 

avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 

4. nepăstrarea unei distanţe corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, dacă prin 

aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube 

materiale; 

5. nerespectarea semnificaţiei indicatorului “ocolire”, instalat pe refugiul staţiilor de tramvai , cu 

excețtia conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii 

regulate, în cazul în care stațiile celor două mijloace de transport călători coincid; 

6. pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocată; 

7. staţionarea neregulamentară; 

8. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă; 

9. nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul de a se asigura că persoanele minore 

poartă centuri de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii 

omologate, în condițiile prevăzute de regulament; 

10. nerespectarea dispozițiilor art.36 alin.(13.) sau a condițiilor prevăzute de regulament privind 

transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță; 

11. nerespectarea obligaţiei de a acţiona frâna de ajutor, de a opri funcţionarea motorului şi de 

a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are 

transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se 

îndepărtează de acesta; 

4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: 

1. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate; 

2 refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de 

înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea 

poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;; 

3. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru 

categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice 

omologate şi verificate metrologic; 
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4. circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie 

torenţială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare; 

5. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci 

când circulaţia acestora pe drumurile publice este interzisă potrivit art. 15 alin. (5), cu excepţia 

cazurilor în care vehiculul, înmatriculat sau înregistrat, nu are montate plăcuţe cu numărul de 

înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt 

conforme cu standardele în vigoare; 

6. folosirea telefoanelor mobile atunci cand conducatorii de vehicule se afla in timpul deplasarii 

pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip "maini libere". 

6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: 

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia; 

2. nerespectarea semnificaţiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care 

dirijează circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată; 

3. depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru 

categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice 

omologate şi verificate metrologic; 

4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuţele cu 

numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori 

de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate; 

5. circulaţia sau staţionarea pe spaţiul interzis care separă sensurile de circulaţie pe autostradă; 

6. staţionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât cele special 

amenajate şi semnalizate; 

7. abrogat; 

8. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără 

bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la 

nivel cu o cale ferată; 

9. schimbarea direcţiei de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul 

longitudinal continuu care separă sensurile de circulaţie; 

10. pătrunderea într-o intersecţie dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce 

blocarea circulaţiei în interiorul intersecţiei 

 

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat 

1. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni 

şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de 

a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, 

tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte: 

•  depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile 

la nivel cu calea ferată; 
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•  nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului; 

•  nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

•  neprezentarea în termen de 24 h la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a 

produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia :  

» conducătorilor vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii; 

» conducătorului de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de 

circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul. 

• folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul 

deplasării pe drumurile publice, cu exceptia celor prevăzute cu dispozitive tip "mâini libere", 

concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor. 

• adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice. 

Se eliberează dovadă cu drept de circulație 15 zile. 

2. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni 

şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a 

conduce pentru o perioadă de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, 

tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte: 

•   nerespectarea regulilor privind trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin 

aceasta   s-a produs un accident de circulaţie din care a/au rezultat numai avarierea unui 

vehicul sau alte pagube materiale; 

•  nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de 

drum public; 

•  nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea 

într-o astfel de coloană; 

•  circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar 

manevra de depăşire; 

• neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a 

drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a 

autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului; 

• neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept; 

• nerespectarea regulilor privind depăşirea; 

• adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, 

dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui 

vehicul sau alte pagube materiale. 

Se eliberează dovadă cu drept de circulație 15 zile. 

3. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevazută în clasa a IV-a de sancțiuni 

și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendarii exercitării dreptului de a conduce 
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pentru o perioadă de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol 

sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte: 

•  conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, 

infracţiune ( se eliberează dovadă fără drept de circulaţie); 

•  conducerea vehiculului cu deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la 

mecanismul de direcție; ( se eliberează dovadă fără drept de circulaţie); 

•  depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum 

respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, 

cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic (se eliberează dovadă cu drept de 

circulație 15 zile.); 

• deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale 

de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept. 

• nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depăşirea, dacă prin aceasta 

s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte 

pagube materiale;  

• circulaţia nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgenţă a autostrăzilor.  

4. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni 

şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce 

pentru o perioadă de 120 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor 

agricol sau forestier a următoarelor fapte: 

• depăşirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv 

şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu 

mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic; 

• neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt 

coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în 

funcţiune; 

• efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de 

întoarcere sau de mers înapoi, a circulaţiei în sens contrar sensului de circulaţie, a circulaţiei 

sau traversării de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona 

mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile.  

 

De asemenea, suspendarea exercitării dreptului de a conduce 

autovehicule se dispune: 

•  pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit 

contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare; 

•  pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din 

nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei 

suspendări a exercitării dreptului de a conduce. 
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• pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai 

a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi procurorul 

sau instanţa de judecată a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din 

Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea 

pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 

85 alin. (2) lit. g) din Codul penal; 

• pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat 

decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulaţie 

pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a 

conduce şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) 

lit. b), 

• pentru o perioadă de 180 de zile, când titularul permisului de conducere a fost 

condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute 

la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal. 

• neprezentarea contravenientului în termen de 5 zile în mod nejustificat de la primirea 

înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere, atrage majorarea cu 30 de zile a 

duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.  

• perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe un drum public aplicată 

pentru: 

» circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra 

de depasire. 

» conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, 

infractiune; 

» efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere 

sau de mers înapoi, a circulaţiei în sens contrar sensului de circulaţie, a circulaţiei sau 

traversării de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona 

mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile.  

se majorează de drept cu 30 de zile, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din 

care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.  

• în cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai 

săvârşeşte, într-un interval de şase luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă 

faptă pentru care se dispune suspendarea permisului pe o perioada de 30, 60, 90,120 de zile 

perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea faptei 

se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în 

termen de 15 zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării 

exercitării dreptului de a conduce.  

» punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării 

contravenţiei. 

» suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare 

acumulate până în acel moment. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43408904&d=2022-02-05#p-43408904
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41993692&d=2022-02-05#p-41993692
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995692&d=2022-02-05#p-41995692
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995694&d=2022-02-05#p-41995694
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La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului 

de a conduce aplicată pentru săvârşirea unor contravenţii se reduce cu o treime, de către şeful 

poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori 

de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, după caz, dacă sunt 

îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 

• a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;  

• a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei. 

Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de 

reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă: 

• a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data 

expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;  

• sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus pentru săvârşirea contravenţiilor 

prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);  

- conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, 

infractiune; 

- depăşirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv 

şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu 

mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic; 

- neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt 

coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt 

în funcţiune; 

- efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de 

întoarcere sau de mers înapoi, a circulaţiei în sens contrar sensului de circulaţie, a 

circulaţiei sau traversării de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, 

respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile. 

• perioada de suspendare a fost majorată, conform legii; 

• perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin 

însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puţin una 

prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).   

 

Confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în 

prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop 

Sunt supuse confiscării: 

•  mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore deţinute, montate şi folosite pe 

alte autovehicule decât cele care au dreptul de a le utiliza ( autovehiculele aparţinând poliţiei, 

pompierilor, precum şi cele echipate cu lumină giratorie albastă) 

•  dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului; 

•  plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund 

standardelor în vigoare şi care sunt montate pe vehicule; 
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•  vehiculele cu tracţiune animală, când circulă pe drumurile publice pe care le este interzis 

accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autorităţile publice locale. 

 

Imobilizarea vehiculului 

Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile, pe acostament 

sau cât mai aproape de marginea drumului, şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin 

folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. 

Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către 

conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: 

•  conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare 

sau de înregistrare fals ori fără a a avea montate plăcuțele cu numarul de înmatriculare sau de 

înregistrare;  

•  conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care 

prezintă deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție; 

•  conducerea unui vehicul cu încalcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor 

periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite;  

•  conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte 

de natură penală;  

•  refuză să se legitimeze; 

•  se află sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor psihoactive, iar conducerea 

vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană; 

•  nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. 

Imobilizarea unui vehicul se dispune și în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre 

pasageri săvârșește o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârșirea unei 

infracțiuni. 

Pe lângă sancţiunile contravenţionale, poliţistul rutier dispune, în cazurile prevăzute în prezenta 

ordonanţă de urgenţă, şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative: 

•  reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de 

înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora; 

•  retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori 

a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare; 

•  anularea permisului de conducere. 

•  ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar. 

•  interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de 

conducere eliberate de o autoritate străină. 
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Reţinerea permisului de conducere 

Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri: 

•  la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare; 

•  când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile pentru care se dispune 

răspundere penală şi anularea permisului de conducere; 

•  la săvârşirea uneia dintre contravenţiile pentru care se dispune suspendarea exercitării 

dreptului de a conduce autovehicule; 

•  când prezintă modificări, ştersături sau adăugări, este deteriorat ori se află în mod 

nejustificat asupra altei persoane; 

•  când perioada de valabilitate a expirat. 

Permisul de conducere se restituie titularului: 

•  la expirarea perioadei de suspendare;  

•  la încetarea măsurii de siguranță prevazute la art.112 lit.c) din Codul penal; 

• în baza hotărârii judecătorești ramase definitive prin care s-a dispus achitarea 

inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat; 

• la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condițiile art.97 

alin.(4), certificată printr-un act medico-legal. 

Permisul de conducere se restituie de către poliția rutieră în condițiile stabilite în regulament. 

 

Reţinerea certificatului de înmatriculare 

Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de 

către poliţia rutieră în următoarele cazuri: 

•  vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă ori aceasta este anulata 

( cu   drept de circulaţie 15 zile); 

•  nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor 

periculoase ( fără drept de circulaţie şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare); 

•  vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare 

şi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice 

în vigoare ( fără drept de circulaţie ) ; 

•  vehiculul circulă cu deficiențe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-

semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate (cu drept de circulaţie 15 zile ) 

•  sistemul de frânare de serviciu prezintă deficiențe majore sau periculoase ( fără drept 

de circulaţie ); 

•  sistemul de frânare de securitate sau de staționare prezintă deficiențe majore sau 

periculoase ( cu drept de circulaţie 15 zile); 
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•  mecanismul de direcție prezintă deficiențe majore sau periculoase ( fără drept de 

circulaţie ); 

•  anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de 

identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal 

admisă ( cu drept de circulaţie 15 zile); 

•  autovehiculul nu este dotat, la circulația pe drumurile publice acoperite cu zapadă, 

gheață sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o maăa totală 

maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 

9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă 

pe roțile axei/axelor de tracțiune ori nu au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente 

antiderapante certificate;  

•  zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de 

vehicul ( cu drept de circulaţie 15 zile); 

•  motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise ( cu drept de circulaţie 15 zile); 

•  elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu 

sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea 

ansamblului ( fără drept de circulaţie ); 

•  autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunetă 

sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare, folii neomologate şi/sau nemarcate 

corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât 

din interior, cât şi din exterior ( cu drept de circulaţie 15 zile);  

•  autovehiculul și tractorul agricol sau forestier are aplicat pe partea frontală şi/sau 

posterioară a acestuia afişe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor 

de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare ( cu drept de 

circulaţie 15 zile); 

• autovehiculul și tractorul agricol sau forestier prezintă scurgeri semnificative de carburant 

sau lubrifiant ( cu drept de circulaţie 15 zile); 

•  plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu 

standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate ( fără drept de 

circulaţie şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare); 

•  datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile 

tehnice ale vehiculului ( fără drept de circulaţie şi retragerea plăcuţelor cu numărul de 

înmatriculare); 

•  vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de 

urgenţă ( fără drept de circulaţie şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare); 

•  vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin 

accidente de circulaţie, conform legii (fără drept de circulaţie şi retragerea plăcuţelor cu 

numărul de înmatriculare); 

•  deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, 

în conformitate cu prevederile legale ( cu drept de circulaţie 15 zile); 
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•  vehiculul nu are montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de 

înregistrare ( cu drept de circulaţie 15 zile); 

•  vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de 

degradare ( cu drept de circulaţie 15 zile); 

•  lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule si tractoarele agricole sau forestiere destinate 

învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii 

permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare ( cu drept de circulaţie 15 

zile);  

• înmatricularea vehiculului este suspendată, în condițiile legii ( cu drept de circulaţie 15 

zile); 

 

Retragerea permisului de conducere 

Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră dacă titularul acestuia 

a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie 

medicală autorizată. 

 

Anularea permisului de conducere 

Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: 

•  titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească 

rămasă definitivămpentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea 

corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie; 

•  titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătoreasăa 

rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevazute la art.334 alin.(2) și (4), art.335 alin.(2), art.336, 

337, art.338 alin.(1), art.339 alin.(2), (3) si (4) din Codul penal; 

•  titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de 

vehicule stabilite de instanța prevăzută la art.66 alin.(1) lit.i) din Codul penal.  

•  permisul de conducere a fost obținut cu încalcarea normelor legale, situație constatată 

de instanța competentă. 

•  permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat 

în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile 

publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecatorească rămasă 

definitivă. 

Permisul de conducere se anulează și în cazul în care titularul acestuia a decedat. 

Procedura anulării permisului de conducere se stabilește prin regulament. 

Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei 

hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art.114 alin.(1) si 

la art.115 alin.(1) se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, 
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pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situațiile 

următoare: 

•  au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim 

de privare de libertate ori la locul de muncă; 

•  a trecut un an de la data grațierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; 

•  a intervenit amnistia;  

•  interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanța 

prevăzută la art.66 alin.(1) lit.i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.  
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