
                        INFRACTIUNI SI CONTRAVENTII  
 
 

                                        INFRACTIUNI  
 

         INFRACTIUNI = fapte foarte grave a caror pedeapsa este de regula 
INCHISOAREA , iar deca faptuitorul poseda permis de conducere , acesta se 
ANULEAZA  
 

                  Urmatoarele fapte reprezinta  INFRACTIUNI  : 
  

• conducerea , tractarea  pe drumurile publice a unui autovehicul sau 
remorci : neinmatriculate ori cu numar fals sau avand placutele cu nr 
de inmatriculare retrase 

• conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de 
conducere , cu permisul de conducere necorespunzator categoriei din 
care face parte autovehiculul , sau daca permisul este retras , anulat 
ori suspendat dreptul de a conduce autovehicule; 

• incredintarea unui autovehicul cu buna stiinta unei personae , ce nu 
poseda permis de conducere , il are anulat , retinut , suspendat , ori se 
afla sub influenta alcolului ori substantelor stupefiante , 

• conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o 
persoana avand peste 0,80 g/l alcol pur in sange ori aflata sub 
influenta substantelor stupefiante 

• refuzul sau impotrivirea la recoltarea probelor biologice in vederea 
stabilirii alcolemiei ori prezentei stupefiantelor in sange 

• stergerea , modificarea urmelor ori parasirea locului accidentului in 
urma caruia au rezultat victime ori daca accidental sa produs ca 
upmare a unei infractiuni   

                (este permis transportul victimelor la spital daca nu exista alt 
mijloc de transport cu obligatia revenirii de indata la locul accidentului) 
• consumul de alcool , produse ori medicamente stupefiante dupa 

producerea unui accident soldat cu victime 
• distrugerea , degradarea , modificarea pozitiei indicatoarelor ori 

semafoarelor , crearea de obstacole pe drumul public 
• organizarea sau participarea in calitate de conducator la intreceri 

neautorizate 
• repararea autovehiculelor avand urme de accident fara autorizarea 

politiei 
 

                                
                           



 
 
                                      CONTRAVENTII 
 
 
     Faptele ce contravin legislatiei rutiere si nu constituie infractiuni , reprezinta    
CONTRAVENTII si se sanctioneaza , functie de gravitatea faptei cu :  

• avertisment verbal sau scris  
• puncte-amenda  
• puncte-amenda + puncte penalizare  
• puncte-amenda + suspendarea exercitarii dreptului de a conduce 

autovehicule 
• puncte-amenda + retinerea certificatului de inmatriculare  
• puncte-amenda + retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare 
• imobilizarea vehiculelor 
• confiscarea bunurilor folosite pentru savarsirea contraventiilor 
• radierea din oficiu  a inmatricularii sauinregistrarii 
• ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar 

   Pentru o singura fapta se poate dispune o sanctiune contraventionala (puncte-
amenda) si mai multe complementare ex ; suspendarea exercitarii dreptului de a 
conduce autovehicule , retinerea certificatului de inmatriculare si imobilizarea 
autovehiculului 
           
SUSPENDAREA exercitarii dreptului de aconduce autovehicule se dispune 
pentru urmatoarele fapte : 
 

� Pentru o perioada de 30 zile + 4-5 puncte-amenda  
 

• depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a 
semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată; 

• neacordarea priorităŃii de trecere pietonilor angajaŃi în traversarea 
regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi 
semnalizate, aflaŃi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau 
tramvaiului; 

• neacordarea priorităŃii  de trecere vehiculelor care au acest drept; 
• nerespectarea semnificaŃiei culorii roşii a semaforului; 
• nerespectarea regulilor privind depăşirea; 
• nerespectarea semnalelor, indicaŃiilor şi dispoziŃiilor poli Ńistului 

rutier aflat în exercitarea atribuŃiilor de serviciu; 



• neprezentarea in 24 de ore la unitatea de poliŃie pe raza căreia s-a 
produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare , 
daca nu sa intocmit constatarea amiabila de accident 

• titularul permisului de conducere a săvârşit contravenŃii care 
cumulează 15 puncte de penalizare 

 
� Pentru o perioada de 60 zile + 6-8 puncte-amenda 
 

• titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puŃin 15 
puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării 
ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce 

• nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau 
trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs 
un accident de circulaŃie din care au rezultat avarierea unui vehicul 
sau alte pagube materiale; 

•  nerespectarea interdicŃiei temporare de circulaŃie instituite pe un 
anumit segment de drum public; 

•  nerespectarea regulilor de circulaŃie la trecerea unei coloane oficiale 
sau intercalarea într-o astfel de coloană; 

•  circulaŃia pe sens opus, cu excepŃia cazurilor în care se efectuează 
regulamentar manevra de depăşire. 

 
� Pentru o perioada de 90 zile + 9-20 puncte-amenda 
 

• conducerea sub influenŃa băuturilor alcoolice, ( sub 0.8g/l alcool pur 
in singe) 

• conducerea vehiculului cu defecŃiuni grave la sistemul de frânare sau 
la mecanismul de direcŃie; 

• 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 funcŃiune; 

• 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 

 
 
� În cazul în care conducătorul de autovehicul săvârşeşte, într-un interval de 6 

luni de la data restituirii permisului de conducere , din nou o nouă faptă 
pentru care se suspenda exercitarea dreptului de a conduce autovehicule , 
perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.  

                                   
 



 
 
 
                                        PUNCTELE DE PENALIZARE 

� Urmatoarele contraventii se sanctioneaza cu 2 puncte penalizare : 
 

• folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un 
autovehicul care circulă din sens opus; 

• folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepŃia celor 
prevăzute cu dispozitive de tip "mâini libere"; 

• nefolosirea de catre conducatorii autovehiculelor a centurii de 
siguranŃă ori căştilor de protecŃie de catre conducatorii motocicletelor 

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

• circulaŃia pe un sector de drum pe care accesul este interzis; 
• nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, 

schimbarea benzii de circulaŃie sau a direcŃiei de mers; 

• nerespectarea obligaŃiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul 
zilei, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naŃionale europene 
(E); 

• oprirea neregulamentară; 
• folosirea incorecta a luminilor de drum fata de autovehiculul care 

circula in fata sa , in aceeasi directie de mers 
 
� Urmatoarele contraventii se sanctioneaza cu 3 puncte penalizare : 

 
• oprirea nejustificată sau circulaŃia pe banda de urgenŃă a autostrăzilor 

ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor 
naŃionale europene (E); 

• depăşirea cu 21 - 30 km/h a vitezei maxime admise ; 
• nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, 

schimbarea benzii de circulaŃie sau a direcŃiei de mers, dacă prin 
aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui 
vehicul sau alte pagube materiale; 

• nepăstrarea unei distanŃe corespunzătoare faŃă de vehiculul din fata , 
dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea 
unui vehicul sau alte pagube materiale; 

• nerespectarea semnificaŃiei indicatorului "ocolire", instalat pe 
refugiul staŃiilor de tramvai; 

• pătrunderea într-o intersecŃie atunci când circulaŃia în interiorul 
acesteia este blocată; 



• stationarea interzisa ;  
• folosirea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata . 

� Urmatoarele contraventii se sanctioneaza cu 4 puncte penalizare : 
 

• nerespectarea obligaŃiilor care revin în cazul vehiculelor rămase în 
pană sau avariate; 

• refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a 
certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte 
documente prevăzute de lege, la cererea poliŃistului rutier, precum şi 
refuzul de a permite verificarea vehiculului; 

• depăşirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise ; 
• circulaŃia în timpul nopŃii sau ziua, pe timp de ceaŃă, ninsoare 

abundentă sau ploaie torenŃială, cu un autovehicul fără lumini sau 
fără semnalizare corespunzătoare; 

• conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când 
dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de 
înregistrare este eliberată fără drept de circulaŃie sau durata acesteia a 
expirat; 

 
� Urmatoarele contraventii se sanctioneaza cu 6 puncte penalizare : 
 

• refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică 
a acestuia; 

• nerespectarea semnalelor agenŃilor de cale ferată care dirijează 
circulaŃia la trecerile la nivel cu calea ferată; 

• depăşirea cu 41 - 50 km/h a vitezei maxime admise 
•  conducerea unui vehicul înmatriculat care nu are montată una dintre 

plăcuŃele cu numărul de înmatriculare , ori placutele nu sunt fixate la 
locul lor ; 

• circulaŃia sau staŃionarea pe spaŃiul interzis care separă sensurile de 
circulaŃie pe autostradă; 

• staŃionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri 
decât cele special amenajate şi semnalizate; 

• executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers 
înapoi, circulaŃia sau traversarea de pe un sens de circulaŃie pe 
celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau 
racordurile dintre cele două părŃi carosabile; 

• nerespectarea semnificaŃiei 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; 



• schimbarea direcŃiei de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta 
se încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de 
circulaŃie; 

• pătrunderea într-o intersecŃie dirijată prin semafoare, dacă prin 
aceasta se produce blocarea circulaŃiei în interiorul intersecŃiei. 

 
 
� Punctele de penalizare se anulează odata cu : 

• împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenŃiei. 
• suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule 

� Punctele penalizare sunt insotite si de puncte-amenda 
                
 
                    RETINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE 
 
 
    Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se REłINE în 
vederea : 

• ANULARII  - când titularul acestuia a săvârşit  infracŃiuni legate de 
legislatia rutiera , a fost obtinut fraudulos , titulatului i sa interzis 
dreptul de a conduce autovehicule ori titularul permisului a decedat 

• SUSPENDARII - la săvârşirea unei contravenŃii pentru care se 
suspenda dreptul de a conduce autovehicule 

• RETRAGERII - când titularul acestuia a fost declarat 
INAPT pentru a conduce autovehicule; 

• PRESCHIMBARII - când prezintă modificări, ştersături sau 
adăugări, este deteriorat ori perioada de valabilitate a expirat. 

• INAPOIERII – cand se află în mod nejustificat asupra altei persoane; 
                
 
                         RETINEREA CERTIFICATULUI DE  
                                                               INMATRICULARE 
     Certificatul de înmatriculare  ori dovada înlocuitoare a acestuia se reŃine in 
urmatoarele cazuri : 

• vehiculul nu are efectuată inspecŃia tehnică periodică valabilă; 
• nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la 

transportul produselor periculoase; 
• vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, 

dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele 
fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare; 



• vehiculul circulă cu defecŃiuni majore la sistemele de iluminare-
semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate; 

• sistemul de frânare de serviciu este defect; 
• sistemul de frânare de ajutor sau de staŃionare este defect; 
• mecanismul de direcŃie prezintă uzuri peste 15 grade; 
• 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; 

• zgomotul în mers sau staŃionare depăşeşte limita legal admisă pentru 
tipul respectiv de vehicul; 

• motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; 
• elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri 

pronunŃate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace 
desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; 

• autovehiculul sau 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; 

• autovehiculul 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; 

• autovehiculul prezintă scurgeri semnificative de carburant sau 
lubrifiant; 

• plăcuŃele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt 
conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, 
altele decât cele omologate; 

• datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu 
concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului; 

• vehiculul nu a fost radiat din circulaŃie în cazurile prevăzute în 
prezenta ordonanŃă de urgenŃă; 

• vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube 
produse terŃilor prin accidente de circulaŃie, conform legii; 

• deŃinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare 
sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale; 

• vehiculul nu are montată una dintre plăcuŃele cu numărul de 
înmatriculare sau de înregistrare; 

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



• lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule destinate învăŃării 
conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în 
vederea obŃinerii permisului de conducere 

 
 
 
 

                                  IMOBILIZAREA VEHICULELOR 
 
     IMOBILIZAREA  unui vehicul se dispune  în cazul săvârşirii uneia dintre 
următoarele fapte: 

• conducerea unui vehicul neînmatriculat ori cu număr de 
înmatriculare fals ori fără a avea montate plăcuŃele cu numărul de 
înmatriculare ; 

•  conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav 
siguranŃa circulaŃiei, deteriorează drumul public sau afectează 
mediul; 

• conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la 
transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase 
depăşite; 

• conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face 
obiectul unei fapte de natură penală; 

• conducatorul refuză să se legitimeze; 
• conducatorul se află sub influenŃa băuturilor alcoolice, a produselor 

sau substanŃelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare 
acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă 
persoană; 

• nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuŃi de lege. 
• conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de 

natură penală sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracŃiuni. 
 
 
                          CONFISCAREA BUNURILOR 

      
    Sunt supuse confiscării: 
 

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

• dispozitivele care perturbă funcŃionarea aparatelor radar; 
• plăcuŃele cu numărul de înmatriculare care nu corespund standardelor 

în vigoare şi care sunt montate pe vehicule; 



• vehiculele cu tracŃiune animală, când circulă pe drumurile publice pe care 
le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autorităŃile 
publice locale. 

                                  
 
 
 
 
 
          RETINEREA PLACUTELOR CU NUMARUL 
                                                       DE INMATRICULARE 
 

Placutele cu numarul de inmatriculare se retin in urmatoarele cazuri: 
• plăcuŃele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt 

conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare 
neomologate; 

• datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu 
caracteristicile tehnice ale vehiculului; 

• vehiculul nu a fost radiat din circulaŃie în cazurile prevăzute în prezenta 
ordonanŃă de urgenŃă; 

• vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă  
• nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor 

periculoase; 
 
 
 
                          RADIEREA AUTOVEHICULELOR 

 
   Radierea din evidenŃă a vehiculelor se face :  

� la cererea proprietarului , în următoarele cazuri: 
• proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulaŃie 

a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaŃiu 
adecvat, deŃinut în condiŃiile legii; 

• proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării  
vehiculului; 

• la schimbarea domiciliului, a reşedinŃei sau a sediului proprietarului, 
pe raza de competenŃă a altei autorităŃi decât cea care a efectuat 
înmatricularea sau înregistrarea; 

• in cazul furtului autovehiculului 

• la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv. 
� autoritatile locale , radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la 

primirea deciziei , vehiculele declarate fără proprietar sau abandonate  



� poliŃia radiaza din circulatie vehiculul , dacă deŃinătorul nu face dovada 
asigurării  acestuia , după 30 de zile de la data retinerii certificatului de 
inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare ,  

� Este interzisă circulaŃia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din 
evidenŃă. 
                           


