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CAPITOLUL II 

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice 
 

Art. 334 Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat 

 (1) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau 

a unui tramvai neinmatriculat sau neinregistrat, potrivit legii, se pedepseste cu 

inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda. 

(2) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau 

a unui tramvai cu numar fals de inmatriculare sau inregistrare se pedepseste cu 

inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda. 

(3) Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu numar fals de 

inmatriculare sau inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amenda. 

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci 

ale carei placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase sau a 

unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania, se 

pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. 

 

Articolul 335 Conducerea unui vehicul fara permis de conducere 

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o 

persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoarea de la unu 

la 5 ani. 

Nota: Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 224 din 4 aprilie 2017 , 

publicata in MONITORUL OFICIAL 427 din 9 iunie 2017, s-a admis exceptia de 

neconstitutionalitate, constatandu-se ca solutia legislativa cuprinsa in art. 335 alin. 

(1) din Codul penal , care nu incrimineaza fapta de conducere pe drumurile publice a 

unui tractor agricol sau forestier, fara permis de conducere, este neconstitutionala. 

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUTIA ROMANIEI, republicata in 

MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile din legile si 

ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind 

neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei 

Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu 

pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata 

acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de 

drept.In concluzie, in intervalul 9 iunie 2017 - 23 iulie 2017, dispozitiile invocate 



mai sus, care nu incrimineaza fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor 

agricol sau forestier, fara permis de conducere, au fost suspendate de drept, 

incetandu-si efectele juridice incepand cu data de 24 iulie 2017, intrucat legiuitorul 

nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede 

obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana al carei permis 

de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte 

vehiculul respectiv ori al carei permis i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea 

dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce 

autovehicule in Romania se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amenda. 

(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana care incredinteaza un vehicul 

pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru 

conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care stie ca se afla in una 

dintre situatiile prevazute in alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenta alcoolului ori a 

unor substante psihoactive. 

 

Articolul 336 Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor 

substante 

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede 

obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care are o 

imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare 

de la unu la 5 ani sau cu amenda. 

------------ 

Alin. (1) al art. 336 a fost modificat prin eliminarea sintagmei "la momentul 

prelevarii mostrelor biologice", conform DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE 

nr. 732 din 16 decembrie 2014 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 

ianuarie 2015. 

Nota 

*) Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 732 din 16 decembrie 2014 , 

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2015, s-a admis exceptia 

de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, constatandu-

se ca sintagma "la momentul prelevarii mostrelor biologice" din cuprinsul 

dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstitutionala. 

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata in 

MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozitiile din legile si 

ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind 

neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei 

Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu 

pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata 

acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de 

drept. Prin urmare, in intervalul 27 ianuarie 2015-12 martie 2015, sintagma "la 

momentul prelevarii mostrelor biologice" din cuprinsul art. 336 alin. (1) din Codul 

penal, a fost suspendata de drept, incetandu-si efectele juridice incepand cu data de 

13 martie 2015, intrucat legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor 

atacate. 

 

 



(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana, aflata sub influenta unor 

substante psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede 

obligativitatea detinerii permisului de conducere. 

(3) Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute in alin. (1) si alin. 

(2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse 

periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unor persoane pentru 

obtinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii probelor practice ale 

examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoarea de 

la 2 la 7 ani. 

 

Articolul 337 Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice 

Refuzul ori sustragerea conducatorului unui vehicul pentru care legea prevede 

obligativitatea detinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat in 

procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul 

desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de 

conducere, de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare in vederea 

stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive se pedepseste cu 

inchisoarea de la unu la 5 ani. 

 

Articolul 338 Parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea 

urmelor acestuia 

(1) Parasirea locului accidentului, fara incuviintarea politiei sau a procurorului 

care efectueaza cercetarea locului faptei, de catre conducatorul vehiculului sau de 

catre instructorul auto, aflat in procesul de instruire, ori de catre examinatorul 

autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului 

pentru obtinerea permisului de conducere, implicat intr-un accident de circulatie, se 

pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. 

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a 

modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a 

rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai 

multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului. 

(3) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului cand: 

a) in urma accidentului s-au produs doar pagube materiale; 

b) conducatorul vehiculului, in lipsa altor mijloace de transport, transporta el 

insusi persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masura sa acorde 

asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si 

numarul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului condus, consemnate intr-un 

registru special, daca se inapoiaza imediat la locul accidentului; 

c) conducatorul autovehiculului cu regim de circulatie prioritara anunta de 

indata politia, iar dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a 

carei raza de competenta s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor 

de constatare; 

d) victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat 

evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie. 

 

 

 



Articolul 339 Impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile 

publice 

(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor 

acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca in 

eroare participantii la trafic ori sa ingreuneze circulatia pe drumul public se 

pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 

(2) Participarea in calitate de conducator de vehicul la intreceri neautorizate pe 

drumurile publice se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. 

(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza asezarea de obstacole care 

ingreuneaza sau impiedica circulatia pe drumul public, daca se pune in pericol 

siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti 

participanti la traffic. 

(4) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumului public a unui 

vehicul care transporta produse sau substante periculoase se pedepseste cu inchisoare 

de la unu la 3 ani sau cu amenda. 

 

Articolul 340 Nerespectarea atributiilor privind verificarea tehnica ori 

efectuarea reparatiilor 

(1) Indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea atributiilor de verificare 

tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor 

ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre 

persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a 

pus in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, se pedepseste cu inchisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 

(2) Daca, urmare a faptei prevazute in alin. (1) , s-a produs un accident de 

circulatie care a avut ca urmare vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii uneia 

sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani, iar daca s-a 

produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 

10 ani. 

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au fost savarsite din culpa, 

limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. 

(4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor avand 

urme de accident, fara a fi indeplinite conditiile prevazute de lege, se pedepseste cu 

inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 

 

Articolul 341Efectuarea de lucrari neautorizate in zona drumului public 

(1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau 

reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, 

fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii ori cu incalcarea conditiilor 

stabilite in autorizatie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amenda. 

(2) Amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare in zona 

drumului, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii ori cu incalcarea 

conditiilor stabilite in autorizatie, daca prin aceasta se creeaza un pericol pentru 

siguranta circulatiei, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. 

(3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile 

corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste 

cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 



(4) Cu pedeapsa prevazuta in alin. (3) se sanctioneaza si persoana autorizata de 

catre administratorul unui drum public sau executantul unei lucrari pe partea 

carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau 

a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de 

circulatie. 


