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ABREVIERI 

 

alin.  – alineatul 

art.  – articol 

BCA  – Buletinul cur ilor de apel 

BJ  – Buletinul Jurispruden ei 

C. pen.  – Codul penal 

C. pen. din 1969  – Codul penal din 1969 

C. pen. de la 1864  – Codul penal de la 1864 

C. pen. Carol al II-lea  – Codul penal Carol al II-lea 

C. pr. pen.  – Codul de procedur  penal  

C. Ap.  – Curtea de Apel 

CD  – Culegere de decizii 

CMA  – Curtea Militar  de Apel 

CSJ  – Curtea Suprem  de Justi ie 

CSM  – Consiliul Superior al Magistraturii 

dec.  – decizie 

d.î.  – decizie de îndrumare 

Dreptul  – revista Dreptul 

Ed.  – Editura 

H.G.  – Hot rârea Guvernului 

ÎCCJ  – Înalta Curte de Casa ie i Justi ie 

Jud.  – judec torie 

lit.  – litera 

M. Of.  – Monitorul Oficial al României 

NCP                  – noul Cod penal 

nr.  – num rul 

O.G.                  – Ordonan a Guvernului 

O.U.G.  – Ordonan a de urgen  a Guvernului 

p.  – pagina 

par.  – paragraful 

prev.  – prev zut  

pp.  – paginile 

pct.  – punctul 
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portal.just.ro  – Portalul instan elor de judecat  

RAR  – Registrul Auto Român 

RDP  – Revista de Drept Penal 

RRD  – Revista Român  de Drept 

s. pen.  – Sec ia penal  

sent. pen.  – sentin a penal  

Trib. jud.  – tribunalul jude ean 

TS  – Tribunalul Suprem 
www.scj.ro  – site-ul Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie 
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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Intrat relativ recent în vigoare, noul Cod penal aduce o serie de modific ri impor-

tante, în raport cu dispozi iile Codului penal din 1969, atât în partea general , cât i în 

partea sa special . 

Printre modific rile intervenite în partea special  semnal m includerea unor noi 

grupe de infrac iuni ce erau anterior prev zute în unele legi speciale cu dispozi ii penale, 

respectiv, infrac iunile contra siguran ei circula iei pe drumurile publice, infrac iunile 

contra siguran ei i integrit ii datelor informatice i infrac iunile electorale. 

De asemenea, legiuitorul noului Cod penal a redenumit unele titluri, iar în cuprinsul 

acestora a inclus diferite grupe de infrac iuni, pe care le-a men ionat în capitole cu 

denumiri sugestive. 

În acest context, legiuitorul noului Cod penal, în Titlul VII denumit „Infrac iuni contra 

siguran ei publice”, a inclus în capitole distincte unele categorii de infrac iuni prin care 

sunt ap rate cele mai importante valori sociale, specifice acestui grup. 

Titlul VII din Partea special  a noului Cod penal, cuprinde urm toarele subgrupe de 

infrac iuni: infrac iunile contra siguran ei circula iei pe c ile ferate (capitolul I), infrac iu-

nile contra siguran ei circula iei pe drumurile publice (capitolul II), nerespectarea regi-

mului armelor, muni iilor, materialelor nucleare i al materiilor explozive (capitolul III), 

infrac iuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activit i reglementate de lege 

(capitolul IV), infrac iuni contra s n t ii publice (capitolul V) i infrac iuni contra sigu-

ran ei i integrit ii sistemelor i datelor informatice (capitolul VI). 

Observ m c  în noua concep ie, acordându-se o aten ie deosebit  infrac iunilor 

contra siguran ei circula iei pe drumurile publice, acestea au fost incluse în Capitolul II al 

titlului men ionat, cu aceea i denumire. 

Prima edi ie a lucr rii a fost conceput  cu scopul de a constitui un sprijin pentru 

practicienii dreptului penal, teoreticieni, precum i pentru alte persoane fizice sau juridice 

care au în proprietate sau conduc vehicule pe drumurile publice din România, ori execut  

activit i specifice de verificare tehnic  sau efectuarea repara iilor autovehiculelor, 

remorcilor sau tramvaielor etc. 

De asemenea, datorit  structurii sale academice, lucrarea a fost extrem de util  stu-

den ilor, masteranzilor sau chiar doctoranzilor facult ilor de profil din ar . 

Datorit  promov rii de c tre Curtea Constitu ional  a unor decizii prin care s-a 

constatat neconstitu ionalitatea unora dintre dispozi iile textelor de incriminare, a 

adopt rii unor decizii de c tre Înalta Curte de Casa ie i Justi ie în temeiul dispozi iilor  

art. 471-4771 C. pr. pen. (recursul în interesul legii i hot râri prealabile pentru rezolvarea 

unor chestiuni de drept), a jurispruden ei recente promovate la nivelul instan elor de 

judecat , am fost nevoi i s  proced m la conceperea prezentei lucr ri.  

În aceste condi ii, aceast  nou  edi ie, prin modul de redactare p streaz  scopul 

ini ial men ionat odat  cu apari ia edi iei anterioare, putând fi extrem de util  atât 

practicienilor, cât i teoreticienilor dreptului penal. 
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Ca elemente de noutate absolut  aduse în doctrina român , luând în calcul i 
prezenta edi ie men ion m: examinarea infrac iunilor prin prisma noilor dispozi ii ale legii 
penale române, prezentarea jurispruden ei relevante de la nivelul unor instan e de 
judecat  din România pentru fiecare infrac iune în parte, men ionarea principalelor 
decizii ale Cur ii Constitu ionale cu impact direct asupra normelor juridice examinate, 
men ionarea deciziilor pronun ate de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie în temeiul dispo-
zi iilor art. 471-4771 C. pr. pen., unele aspecte procesuale i aplicarea legii penale române 
în situa ii tranzitorii. 

Alte elemente de noutate privesc examinarea a dou  infrac iuni specifice domeniului, 
respectiv uciderea din culp  i v t marea corporal  din culp  în cazul accidentelor de 
circula ie, ambele analizate cu trimiteri directe la practica judiciar  relevant . 

De asemenea, cu ocazia examin rii fiec rei infrac iuni am avut în vedere prezentarea 
jurispruden ei relevante promovate în special de cur ile de apel i Înalta Curte de Casa ie 
i Justi ie, cu accent pe deciziile recente. 

Chiar dac  am f cut trimitere i la jurispruden a anterioar  intr rii în vigoare a noului 
Cod penal, am avut în vedere faptul c  aceasta, în unele cazuri a r mas de actualitate i în 
condi iile intr rii în vigoare a noii legi. 

Am insistat, de asemenea, pentru prezentarea jurispruden ei recente (dup  intrarea 
în vigoare a noului Cod penal, în perioada 2014-2019) promovate de unele instan e de 
judecat  din România. 

Nu în ultimul rând, examinarea infrac iunilor a fost realizat  într-o manier  critic , iar 
acolo unde am considerat necesar, în scopul perfec ion rii sistemului legislativ în dome-
niu, am formulat unele opinii critice care au fost completate de propuneri de lege ferenda 
corespunz toare. 

În ceea ce prive te structura lucr rii, facem precizarea c  aceasta difer  fa  de prima 
edi ie, în sensul c  pe lâng  examinarea infrac iunilor specifice domeniului, au fost intro-
duse i alte capitole. 

Pentru început, men ion m c , în raport cu prima edi ie, volumul prezentei lucr rii 
este mai elaborat, atât în ceea ce prive te cre terea num rului capitolelor, cât i în ceea 
ce prive te con inutul complex al acestora.  

Dac  ne referim la structura lucr rii, preciz m c  aceasta cuprinde 13 (treisprezece) 
capitole, din care în opt dintre acestea sunt examinate infrac iunile prev zute în Codul 
penal, de la art. 334 la art. 341. 

În primul capitol intitulat „Referin e istorice” am procedat la prezentarea evolu iei 
incrimin rilor unor fapte în legea penal  român , începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. 

În capitolul II cu denumirea marginal  „Particularit i specifice urm ririi i judec rii 
cauzelor din acest grup” am prezentat o serie de particularit i specifice activit ii de 
urm rire penal  i judecat  cu referire special  la cauzele din acest domeniu. 

Acest capitol nu era prev zut în lucrarea precedent , fiind introdus pentru a veni în 
sprijinul practicienilor. 

Un alt capitol care nu era prev zut în lucrarea anterioar  este, capitolul III cu titlul 
marginal „Considera ii generale privind infrac iunile contra siguran ei circula iei pe 
drumurile publice”. 
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În cuprinsul acestuia sunt examinate unele aspecte generale referitoare la acest grup 
de infrac iuni, printre care amintim: unele observa ii privind elementele de asem nare i 
cele de deosebire dintre legea veche (O.U.G. nr. 195/2002, republicat ) i dispozi iile 
textelor în vigoare, examinarea general  a grupului de infrac iuni, aspecte procesuale i 
situa iile tranzitorii care impun aplicarea legii penale mai favorabile.  

Un aspect deosebit de important, asupra c ruia am insistat, este cel care prive te 
situa ia tranzitorie în care ne afl m, având în vedere faptul c  între cele dou  regle-
ment ri, exist  unele diferen e majore care privesc con inutul legal al incrimin rilor i 
limitele minime i maxime ale pedepselor. 

De asemenea, constat m i dezincriminarea unor fapte prev zute în legea anterioar . 
De altfel, în analizele efectuate pentru fiecare dintre aceste infrac iuni, am f cut 

referiri exprese i la situa iile tranzitorii care presupun aplicarea legii penale mai 
favorabile. 

În cuprinsul capitolelor IV-XI au fost examinate toate infrac iunile prev zute în  
art. 334-341 C. pen., examinare realizat  cu respectarea unei structuri identice. 

Astfel, dup  men ionarea textelor din cele dou  legi, am realizat o examinare 
comparativ  a acestora, cu eviden ierea elementelor de asem nare i diferen iere dintre 
ele. În continuare am procedat la examinarea infrac iunii prev zute în legea vigoare, 
potrivit procedurii cunoscute i acceptate de doctrina român , respectiv: concept i 
caracterizare, elemente preexistente, structura i con inutul juridic, forme, modalit i, 
sanc iuni, explica ii complementare (unde s-au avut în vedere eventualele leg turi cu alte 
infrac iuni), unele aspecte procesuale, precedentele legislative i situa iile tranzitorii. 

Pentru fiecare infrac iune, în mod deosebit, în cadrul examin rii laturii obiective i 
subiective s-au f cut trimiteri directe la jurispruden a relevant , anterioar  (dar care 
r mâne de actualitate i în condi iile aplic rii noilor dispozi ii) sau dup  intrarea în vigoare 
a noului Cod penal. 

Semnificative din acest punct de vedere sunt cele peste 100 de decizii ale instan elor 
din România la care am f cut trimitere cu prilejul analizei infrac iunilor. 

Num rul mare al deciziilor pronun ate de cur ile de apel în compara ie cu alte 
instan e este justificat de competen a acestora în solu ionarea apelurilor (potrivit 
legisla iei în vigoare dup  intrarea în vigoare a noilor coduri) i recursurilor (potrivit legii 
vechi). 

Având în vedere unele elemente specifice acestui grup de infrac iuni, care privesc în 
general urmarea socialmente periculoas  care se produce, ce poate consta i în uciderea 
sau v t marea integrit ii corporale sau a s n t ii uneia sau mai multor persoane ori 
pagube materiale importante, în ultimele dou  capitole am examinat i aceste dou  
infrac iuni, îns  cu trimitere direct  la cele specifice siguran ei circula iei pe drumurile 
publice.  

Astfel, în Capitolul XII i XIII au fost examinate infrac iunile de ucidere din culp  i 
v t mare corporal  din culp , din perspectiva noilor dispozi ii ale legii, cu trimitere la 
unele decizii recente adoptate în practica judiciar . 

Men ion m c  am avut în vedere examinarea acestor dou  infrac iuni datorit  ratei 
destul de crescute a criminalit ii în ceea ce prive te uciderea din culp  i v t marea 
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corporal  din culp  comise în urma unor accidente ce se comit pe drumurile publice din 
România, a unor controverse în ceea ce prive te r spunderea penal  a conduc torului 
auto implicat în asemenea evenimente i, nu în ultimul rând, datorit  leg turii lor directe 
cu infrac iunile ce fac parte din acest grup.  

Astfel, nu de pu ine ori, practica judiciar  în materie a relevat unele aspecte 
contradictorii privitoare la responsabilitatea penal  a conduc torului de vehicul implicat 
într-un accident de circula ie care a avut, pe lâng  alte urm ri, i uciderea sau v t marea 
corporal  a uneia sau mai multor persoane. 

Luând în calcul unele opinii exprimate în doctrin , precum i practica judiciar  
recent  în aceast  materie, în cadrul analizei acestor infrac iuni, am insistat i asupra unor 
cauze de neimputabilitate sau justificative care pot fi invocate în ap rare i pot conduce la 
stabilirea nevinov iei conduc torului unui vehicul implicat într-un accident de circula ie 
care a avut ca urmare uciderea ori v t marea integrit ii corporale sau a s n t ii uneia 
sau mai multor persoane. 

Spre deosebire de alte publica ii, aceast  lucrare se adreseaz  unor categorii largi de 
cititori, începând cu studen ii facult ilor de drept, cadre didactice universitare, practicieni 
ai dreptului penal i procesual penal (judec tori, procurori, avoca i, ofi eri de poli ie 
judiciar , ofi eri i agen i din cadrul poli iei rutiere, consilieri juridici etc.) i continuând cu 
alte categorii, respectiv a persoanelor fizice care conduc vehicule pe drumurile publice 
sau persoanelor juridice care au în proprietate asemenea vehicule, execut  activit i de 
repara ii a acestora sau execut  lucr ri de între inere sau construc ie pe drumurile 
publice sau în apropierea acestora. 

Autorii 
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C a p i t o l u l  I  

REFERIN E ISTORICE 

Incriminarea în timp a unor fapte prin care se aduce atingere celor mai importante 
valori sociale din domeniul circula iei pe drumurile publice este legat  în mod direct de 
descoperirilor tiin ei care a determinat implicit i evolu ia sistemului circula iei i transpor-
turilor rutiere în România. 

În continuare vom proceda la o succint  examinare a evolu iei incrimin rilor din acest 
domeniu, urmând a avea în vedere mai întâi codurile penale adoptate în România, dup  
care, legile speciale cu dispozi ii penale.  

 
I. Codul penal de la 18641, primul Cod penal român din epoca modern , nu prevede 

un capitol special în care s  fie incluse infrac iunile contra siguran ei circula ie pe drumurile 
publice, aspect cât se poate de normal, având în vedere dezvoltarea sistemului circula iei i 
transporturilor rutiere la momentul intr rii în vigoare a codului. 

Cu toate acestea, unele valori sociale specifice domeniului erau ap rate prin incrimi-
narea unor fapte specifice circula iei i transporturilor în general, raportate la momentul 
istoric respectiv. 

Astfel, potrivit art. 353 din Codul penal de la 1864 – „Oricare, cu voin , va d râma, ori 
va surpa, prin orice mijloace, în tot sau în parte, zidiri, poduri, z gaze, osele sau alte cl diri, 
aciindu-le c  sunt str ine, se va pedepsi cu închisoare de la 15 zile pân  la un an, ori cu 
amend  care nu va trece peste a 4-a parte din desp gubirea cuvenit . (c.p. 352, 365, 370, 
376, 393 no. 10, 396 no. 3; cod. Just. mil. 245; p. pr. & 283; p. fr. 437”)2. 

Jurispruden a vremii re inea c  „faptul stric rii unei osele cu plugul constituie delictul 
prev zut i pedepsit de art. 353 C. pen., de competin a judelui de pace al judecà, conform 
art. 71 din legea judec toriilor de pace. (Cas. II, dec. 568 din 27 februarie 1906, B. p. 339)”3. 

Art. 356 prevede c  „se vor pedepsi cu amend  care nu va putea fi mai mare de a 4-a 
parte a desp gubirei ce se va cuveni, proprietarului sau arenda ului, sau orice alt  persoan  
care, având mori, herestrae, pive i alte asemenea, va în l a cu voin  apa, prin z gazuri, 
mai sus de cump na cuvenit  i va cauza înec ciune la drumuri sau la propriet ile altora. 

Iar me terul care va fi lucrat în l area apei, cu voin , f r  a p zi cuvenita cump n , se 
va supune la închisoare de la 1 lun  pân  la 6 luni (p. fr. 457”)4. 

Alte infrac iuni de acest gen sunt prev zute i în con inutul art. 376 unde se prevede c  
fapta persoanei „care, cu voin , va distruge sau va degrada osele, poduri, apeducte, 
st vilare, le i, z gazuri, iazuri, sau alte lucr ri hidraulice, ori de siguran  (...)”. 

                                                 
1 George St. B dulescu, George T. Ionescu, Codul penal adnotat cu jurispruden  i doctrin  român  i 

francez , Ed. Tip. ziarului „Curierul Judiciar 5”, Rahovei 5, 1911, p. 525. 
2 George St. B dulescu, George T. Ionescu, op. cit., p. 525.  
3 Ibidem, p. 525. 
4 Ibidem, p. 533. 
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De asemenea, alte fapte la regimul siguran ei circula ie pe drumurile publice sunt 
prev zute în Cartea III, denumit  „Contraven iuni poli iene ti i pedepsele lor”. Astfel, 
asemenea fapte sunt incriminate în art. 385 pct. 4 „cei care împedec  circula iunea 
str zilor” – art. 389 pct. 2, 4, 5, i 6 i art. 393 pct. 101. 

Extrem de sugestive în ceea ce prive te evolu ia sistemului circula iei rutiere i m surile 
de incriminare dispuse de legiuitorul timpului, sunt incrimin rile prev zute la art. 389,  
pct. 4, 5 i 6, potrivit c rora sunt pedepsite faptele care se refer  la dep irea vitezei în 
ora e (de c tre tr suri), lipsa numerelor de înmatriculare (în cazul tr surilor) sau a ezarea 
de obstacole pe str zi sau drumuri2. 

 

II. Codul penal Carol al II-lea3 intrat în vigoare la 1 ianuarie 1937 incrimineaz  unele 
fapte contra siguran ei publice în trei titluri distincte. 

Astfel, prima grup  de infrac iuni contra siguran ei circula iei i transporturilor este 
prev zut  în Titlul VII („Crime i delicte care produc pericol public”), Capitolul I („Crime i 
delicte care produc pericol public prin întrebuin area de explozibile i prin distrugere”) –  
art. 352 –, Capitolul II („Incendiul”) – art. 353-358 – i Capitolul III („Crime i delicte contra 
siguran ei transporturilor i a mijloacelor de convorbire”). 

O men iune special  prive te Capitolul III, unde, a a cum indic  i titlul acestuia sunt 
prev zute mai multe infrac iuni contra siguran ei transporturilor i a mijloacelor de 
convorbire în art. 359-364. 

Astfel, în art. 359 alin. (1) este incriminat  infrac iunea de pericol de catastrof  de cale 
ferat  care const  în fapta persoanei care „stric  sau distruge, în totul sau în parte, o linie 
ferat  sau obiectele ori instrumentele ce îi apar in i servesc la func ionarea ei, i prin 
aceasta expune unui pericol persoanele sau m rfurile aflate în trenuri sau pe linia ferat , ori 
în apropierea acestora (...)”. 

În acela i articol, la alin. (2) este incriminat  fapta persoanei care „prin o semnalizare 
fals , expune unui pericol persoanele sau m rfurile ar tate în alineatul precedent”. 

În art. 360 este incriminat  infrac iunea de catastrof  de cale ferat  care const  în 
„faptul ar tat în art. 359, dac  produce o catastrof  de cale ferat  prin deraiere, r stur-
narea sau pr bu irea unui tren, ori ciocnirea între dou  trenuri”. 

Art. 361 prevede mai multe modalit i agravate care pot consta în v t marea s n t ii 
sau integrit ii corporale, distrugerea unor m rfuri sau moartea uneia sau mai multor 
persoane.  

În art. 362 este incriminat  fapta „func ionarului de la c ile ferate sau orice persoan  
angajat  în serviciul acestei institu ii, care nu î i îndepline te îndatoririle sale de serviciu, sau 
lucreaz  contra îndatoririlor sale i prin aceasta expune la pericol persoanele sau m rfurile 
ar tate în art. 359 (...)”, iar în art. 363 este incriminat  comiterea faptelor de la art. 359-362 
din culp . 

                                                 
1 Ibidem, pp. 548-549; p. 553; pp. 563-564. 
2 Ion Rusu, Minodora-Ioana B lan-Rusu, Infrac iunile contra siguran ei circula iei pe drumurile publice 

în dreptul penal român, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2014, pp. 58-60. 
3 Promulgat cu Înaltul Decret Regal nr. 471 din 17 martie 1936 i publicat în M. Of. nr. 65 din 18 martie 

1936, cu rectific rile din M. Of. nr. 83 din 8 aprilie 1936, precum i cu cele din M. Of. nr. 298 din 22 decembrie 
1936. 
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Art. 364 prevede pedepsirea faptelor de la art. 359-363, atunci când acestea se 
s vâr esc „asupra unei osele, pod, apeduct, ori alte lucr ri publice sau construc ii, care 
servesc transporturilor pe uscat, pe ap  sau aer, precum i asupra mijloacelor care servesc la 
acest scop, fie ale Statului, fie particulare”. 

Procedând la examinarea dispozi iilor men ionate mai sus, constat m c  legiuitorul 
timpului a avut în primul rând în vedere numai siguran a transporturilor feroviare, iar 
faptele care vizeaz  siguran a transporturilor rutiere, navale sau aeriene incriminate în 
dispozi iile art. 364, privesc numai distrugerea infrastructurii aferente acestor sectoare de 
transport, nu i fapte referitoare la siguran a circula iei acestora într-un sistem integrat1. 

Examinând infrac iunile din acest capitol, profesorul Vintil  Dongoroz aprecia c  „în 
infrac iunile care au de scop distrugerea c ilor de comunica iuni, mijloacelor de transport, 
mijloacelor de convorbire, obiectul ocrotirii penale este acela i, ca i la delictele din art. 352 
i 353, adic  siguran a colectiv  privit  ca un interes vital pentru men inerea i prop irea 

Societ ii”2. 
 

III. Codul penal de la 1969 prevede o singur  infrac iune contra siguran ei circula iei pe 
drumurile publice, respectiv „nerespectarea regimului transportului rutier public” –  
art. 2811. 

Potrivit textului de incriminare infrac iunea consta în: 
„(1) Efectuarea transportului rutier public f r  licen  de transport, f r  licen  de 

execu ie pentru vehicul sau f r  licen  de execu ie pentru traseu, dup  caz, ori cu licen e cu 
valabilitate expirat  se pedepse te cu închisoare de la o lun  la un an sau amend . 

(2) Persoana care dispune efectuarea transportului rutier public în condi iile prev zute 
la alin. (1) sau consimte la efectuarea acestuia se pedepse te cu închisoare de la 3 luni la 2 
ani ori amend . 

(3) Eliberarea cu tiin , a unei licen e de transport rutier public, a unei licen e de 
execu ie pentru vehicul sau a unei licen e de execu ie pentru traseu, f r  respectarea legii, se 
pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”. 

A adar, cu excep ia acestei infrac iuni care are în vedere sanc ionarea transportului 
rutier executat f r  licen ele corespunz toare, care în esen a sa reprezint  o infrac iune prin 
care se sanc ioneaz  unele aspecte care privesc siguran a circula iei i transporturilor pe 
drumurile publice, în Codul penal din 1969 nu este incriminat  o alt  fapt  specific  
siguran ei circula iei i transporturilor pe drumurile publice. 

 

IV. Legi speciale cu dispozi ii penale 

Absen a unor alte incrimin ri ale unor fapte prin care se aduce atingere siguran ei 
circula iei pe drumurile publice, din codurile penale la care am f cut referire, este justificat  
prin prevederea unor asemenea incrimin ri în unele legi speciale, modificate i completate 
sau abrogate succesiv, în perioade scurte de timp. 

                                                 
1 Ion Rusu, Minodora-Ioana B lan-Rusu, op. cit., pp. 60-62. 
2 Vintil  Dongoroz, în Const. G. R tescu, Ion Ionescu-Dolj, I. Gr. Perie eanu, Vintil  Dongoroz, H. 

Aznavorian, Traian Pop, Mihail I. Papadopolu, N. Pavelescu, Codul penal Carol al II-lea, adnotat, Vol. II, Partea 
special  I, art. 184-442, Ed. Libr riei SOCEC&Co., SA, Bucure ti, 1937, p. 411. 
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IV.1. Legea nr. 213/1929 privind circula ia pe drumurile publice 

Apreciem c  în perioada interbelic  cel mai important act normativ care reglementa 
circula ia pe drumurile publice, unde erau incluse i unele infrac iuni i contraven ii, a fost 
Legea nr. 213 din 22.10.1929 privind circula ia pe drumurile publice, publicat  în Buletinul 
Oficial nr. 236/1929. 

Sanc iunile aplicabile celor ce înc lcau dispozi iile actului normativ în cauz  erau 
prev zute Capitolul VII cu denumirea „Infrac iuni i pedepse” art. 62-70. 

Cercetarea normelor juridice cuprinse în art. 62-70 conduce la concluzia c  majoritatea 
covâr itoare a sanc iunilor erau de natur  contraven ional , fiind prev zute cu amenzi de la 
200 lei la 20.000 lei. 

Cu toate acestea, în dispozi iile men ionate erau men ionate i dou  infrac iuni care se 
sanc ionau cu pedeapsa închisorii.  

Prima dintre acestea era prev zut  în dispozi iile art. 62 alin. (4) unde se prevedea c : 
„Utilizarea unui vehicul de c tre conduc torul angajat sau alt  persoan  str in , f r  

încuviin area proprietarului s u, constituie un abuz de încredere, care se va pedepsi conform 
art. 323 alin. II din codul penal”1. 

Potrivit dispozi iilor art. 323 alin. (2) din Codul penal de la 1864, „Dac  abuzul de 
încredere, prev zut prin paragraful de mai sus, se va s vàr ì de vreo slug , om cu simbrie, 
ucenic, calf , gr m tic, lucr tor, ajutor, spre paguba st pânului s u, pedeapsa va fi închi-
soarea dela 6 luni pân  la 2 ani”2.  

A doua infrac iune care se sanc iona cu pedeapsa închisorii era prev zut  în dispozi iile 
art. 64 alin. (2) din Legea nr. 213/1929 i se re inea în sarcina autorului care „În timpul 
perioadelor electorale, ridicarea permisului de c tre autorit ile poli iene ti este absolut 
interzis . Func ionarii autorit ii cari vor contraveni acestei dispozi iuni, vor fi pedepsi i cu 
închisoarea dela 3-6 luni i cu pierderea drepturilor politice”. 

F r  îndoial  c  incriminarea acestor fapte era determinat  de pericolul social al 
acestora din perioada respectiv . 

Nu se poate discuta despre posibilitatea incrimin rii i a altor fapte, deoarece la acea 
perioad  circula ia i transporturile rutiere era destul de redus . 

Pe de alt  parte, men ion m c  în perioada respectiv  sistemul transporturilor fero-
viare era mult mai dezvoltat, reprezentând principalul mijloc de transport pentru marf  i 
c l tori. 

 

IV.2. Decretul nr. 328/1966 privind circula ia pe drumurile publice3, cu modific rile i 
complet rile ulterioare (inclusiv dup  anul 1990), a produs efecte juridice pân  la 1 
februarie 2003, când a intrat în vigoare O.U.G. nr. 195/2002 privind circula ia pe drumurile 

                                                 
1 Mihail I. Papadopolu, Codul legilor penale române, adnotate, Tipografiile Romîne Unite, Bucure ti, 

VI, Rahovei 42, 1932, pp. 128-129. 
2 George St. B dulescu, George T. Ionescu, Codul penal adnotat cu jurispruden  român  i francez , 

Ed. Tip Ziarului CURIERUL JUDICIAR 5, Rahovei 5, 1911, p. 466. 
3 Publicat în B. Of. nr. 46-47 din 15 mai 1970, republicat prin Decretul nr. 214 din iunie 1984, publicat în 

B. Of. nr. 49 din 28 iunie 1984. 
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publice, act normativ din care au fost preluate cu unele modific ri i complet ri infrac iunile 
în noul Cod penal. 

Dup  schimbarea regimului politic, legisla ia în domeniu a suferit numeroase modific ri 
i complet ri, fiind promovate succesiv numeroase acte normative la diferite intervale de 

timp. 
Avem aici în vedere Decretul nr. 143/1952 privind circula ia pe drumurile publice, 

Decretul nr. 418/1958 privind circula ia pe drumurile publice, Decretul nr. 832/1962 privind 
circula ia pe drumurile publice i Decretul nr. 328/1966 privind circula ia pe drumurile 
publice. 

Deoarece prezint  o importan  major  în ceea ce prive te evolu ia sistemului legislativ 

român în acest domeniu, vom examina succint acest ultim act normativ.  

Decretul nr. 328/1966 privind circula ia pe drumurile publice prevedea o serie de 
infrac iuni în cadrul Capitolului VII („Infrac iuni i pedepse”), în art. 35-39, dup  cum 
urmeaz : 

„Art. 35. Punerea în circula ie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul 
neînmatriculat se pedepse te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . 

Art. 36. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, f r  permis de conducere 
sau cu permis necorespunz tor categoriei din care face parte autovehiculul, se pedepse te 
cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . 

Cu aceea i pedeaps  se sanc ioneaz  persoana care conduce pe drumurile publice un 
autovehicul dup  ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau re inut în vederea 
anul rii ori ca urmare a suspend rii exercit rii dreptului de a conduce autovehicule. 

Încredin area unui autovehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane 
care se afl  într-una dintre situa iile prev zute la alineatele precedente i care conduce 
autovehiculul pe drumurile publice se pedepse te cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu 
amend . 

Art. 37. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de c tre o persoan  care 
are în sânge o îmbiba ie alcoolic  ce dep e te limita legal  sau care se afl  în stare de 
ebrietate se pedepse te cu închisoare de la 1 la 5 ani. 

Dac  persoana aflat  în una dintre situa iile prev zute de alineatul precedent conduce 
un autovehicul care transport  persoane în comun ori transport  materii ce pot produce 
pericol public, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. 

Art. 38. P r sirea locului accidentului f r  încuviin area organelor mili iei de c tre 
oricare dintre conduc torii vehiculelor angajate într-un accident de circula ie de pe urma 
c ruia a rezultat moartea, v t marea integrit ii corporale ori a s n t ii vreunei persoane, 
sau dac  accidentul constituie infrac iune ori s-a produs ca urmare a unei infrac iuni, se 
pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

Pot p r si locul accidentului, f r  încuviin area prev zut  la alineatul precedent: 
a) conduc torii vehiculelor apar inând salv rii, pompierilor, organelor operative ale 

mili iei când se afl  în misiune în vederea unei interven ii ce nu sufer  amânare; 
b) conduc torii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei în i i transport  

persoanele r nite la cea mai apropiat  unitate sanitar  în m sur  a da asisten a medical  
necesar , dac  se înapoiaz  imediat la locul accidentului. 


