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INTRODUCERE 

 

§1. Lucrarea elaborată tratează o problemă de maximă actualitate pentru 

societatea modernă în care trăim, într-o lume bazată pe circulația persoanelor, a 

autovehiculelor , în care orice persoană, ca participant la traficul rutier, este expusă 

unor „pericole" foarte mari, indiferent dacă este conducător auto, ori pieton. Toate 

aceste „pericole" pot fi colectate de anumiţi infractori, printr-o serie de moduri, de 

la alcoolemia constatată în sânge, lipsa permisului auto, ori a înmatriculării 

autovehiculelor, ori a valabilității acestora, îngreunarea circulației, verificarea 

tehnică, reparații până la uciderea din culpă, vătămarea corporală din culpă și 

părăsirea locului accidentului, sau ștergerea și modificarea urmelor.  

Totodată, ameninţările la adresa participanților la traficul rutier se 

înmulţesc, iar infractorii îşi extind aria de activitate, pentru a comite noi tipuri de 

infracţiuni. Din multitudinea de infracţiuni rutiere, a modului de săvârșire, a 

tendinţelor fenomenului precum şi a problemelor pe care le ridică, se desprind în 

mod evident, faţă de celelalte infracţiuni rutiere, infracțiunile ce implică starea de 

ebrietate, ori alcoolemia, dar și cele care au, drept consecință, vătămarea integrității 

corporale, ori pierderea vieții persoanei. 

De asemenea, fenomenul mai larg al globalizării a jucat un rol primordial 

în deplasarea oamenilor și autovehiculelor dintr-un loc în altul, cu depășirea 

limitelor teritoriale ale statelor. 

Ţara noastră, este una dintre ţările în care infracțiunile rutiere au 

înregistrat cote alarmante, iar specialiştii în materie (organe judiciare, ingineri, 

experți) caută soluţii durabile, care să conducă la diminuarea şi controlul acestui 

fenomen, mai ales prin metode de combatere.  

Construirea unei societăţi bazată pe siguranța rutieră necesită creşterea 

încrederii în tehnologie și legislație, care să cuprindă aspecte referitoare la: dreptul 



la viaţă şi la integritate corporală; crearea unei culturi a siguranţei rutiere în rândul 

populaţiei. Rolulul mas-mediei trebuie să fie activ, inclusiv prin lansarea de 

campanii de prevenţie şi combatere a acestor infracțiuni, în care să se explice cu 

claritate şi precizie elementele negative şi traumele prin care trec victimele acestui 

tip de infracţiune. 

Tocmai pentru a veni în sprijinul acestor afirmaţii, pe plan internațional, 

Uniunea Europeană şi protejează cetăţenii contra infracțiunilor rutiere, adoptând o 

serie de regulamente, directive şi decizii, care să faciliteze circulația persoanelor, a 

autovehiculelor și rezolvarea litigiilor născute prin producerea unui eveniment 

rutier soldat cu pierderi de vieți omenești, cu lezarea dreptului la integritate 

corporal, sau pagube materiale.  

 

§2. Lucrarea de faţă reprezintă, totodată, o sinteză a practicii judiciare 

relevante în materia infracţiunilor rutiere. 

Hotărârile judecătoreşti prezentate au fost selectate din jurisprudenţa 

instanţelor de toate gradele, judecătorii, tribunale, curți de apel, Înalta Curte dar și 

instanțe europene, încercându-se totodată acoperirea unei arii geografice cât mai 

întinse, în vederea reflectării principalelor orientări în materie la nivel naţional și 

internațional. 

Includerea unei speţe se datorează naturii problemei de drept ridicate, 

frecvenţei apariţiei în practică sau originalităţii opiniei exprimate, ori a 

argumentelor pe care judecătorul le-a adus în justificarea soluției adoptate. 

Modul de sistematizare a materiei, alături de prezentarea speţelor şi de 

trimiterile la modificările legislative, ori la legislația europeană, oferă o imagine de 

ansamblu a principalelor probleme de drept ivite cu ocazia soluţionării cauzelor 

privind infracţiunile rutiere, atât pe latură penală cât și pe latură civilă. 

 



§3. Teza abordează o parte din vasta criminalitate rutieră, care, din 

statisticile actuale, creează o formă extinsă de criminalitate, relevând experienţa și 

efortul conjugat al tuturor statelor ce se confruntat cu acest gen de infracţiuni, mai 

ales din prisma pericolului pe care-1 creează pentru siguranţa rutieră.  

În același timp, fenomenul impune necesitatea cunoaşterii sale, în cele 

mai mici detalii, în vederea prevenirii, contracarării şi sancţionării. Pe plan 

internaţional, se constată preocupări vaste şi valoroase în domeniul criminalităţii 

rutiere, mai ales datorită efectuării de studii decătre cercetători valoroşi ai ţărilor 

dezvoltate. 

 

§4. Ca elemente de noutate şi contribuţii personale, referitoare la 

problematica infracțiunilor rutiere, mentionam, în esență, următoarele: ■ abordarea 

unei palete largi de concepte, teorii, metode şi tehnici de cercetare; ■ analiza 

teoretică şi practică a procesului penal, atât sub aspectul laturii penale, cât și sub 

aspectul laturii civile a cauzelor deduse judecății; ■ fundamentarea şi evidenţierea 

mijloacelor şi căilor de acţiune pentru protecţia drepturilor tuturor participanților la 

traficul rutiere şi pentru prevenirea încălcării lor; ■ evidenţierea istoricului pentru 

relevarea dinamicii legislației rutiere; ■ conturarea necesităţii creării unui Cod 

rutier, în conformitate cu legislația rutieră europeană; ■ tratarea sistematică a 

principalelor instrumente juridice internaţionale referitoare la prevenirea 

infracțiunilor rutiere. 

 

§5. Obiectivele cercetării științífice constau într-un demers ştiinţific şi 

teoretic pentru literatura de specialitate din domeniu de activitate analizat, care să 

contribuie la cunoaşterea fenomenului, la sistematizarea legislației rutiere într-un 

veritabil cod rutier, deoarece, statele dezvoltate, în prezent, şi-au înscris, în 



legislaţia penală, infracţiuneile rutiere, care astăzi, reprezintă o problemă majoră ce 

produce îngrijorare la nivel guvernamental.  

De asemenea, cercetarea ştiinţifică se bazează şi pe analiza dimensională 

a fenomenului, prin studierea cadrului legislativ național și internațional, coroborat 

cu analiza cazuisticii instanțelor din România, dar și cele ale Uniunii Europene, 

identificarea nivelului de cunoştinţe al destinatarilor legii, cu privire la acest 

fenomen, a procentului victimelor, cu documentarea asupra modalităţilor prin care 

destinatarii legii primesc informaţii despre infracţiuneile rutiere, precum şi aflarea 

modului de prevenţie şi de protejare, toate acestea trebuind să contribuie la 

diminuarea fenomenului în România. 

 

§6. Direcțiile principale de acțiune, pe care se întemeiază cercetarea 

ştiinţifică, constau în: ■ analiza principalelor cauze care au dus la săvârșirea 

infracţiunilor rutiere; ■ studierea principalelor tipuri de infracţiuni rutiere la nivel 

mondial, a statisticilor privitoare la acesta, a pagubelor raportate şi monitorizate în 

statisticile efectuate, precum şi a victimologiei persoanelor afectate; ■ prezentarea 

vulnerabilităţilor şi analizarea principalelor ameninţări la adresa participanților la 

traficul rutier; ■ analiza cadrului legislativ intern şi internaţional, a metodelor 

clasice de realizare a furtului de identitate, precum şi a elementelor metodologice 

de investigare a infracţiunilor de acest gen; ■ studierea aprofundată a dinamicii şi 

tipologiei infracţiunilor din mediul infracţiunilor rutiere şi în special a 

infracţiunilor legate de valori sociale precum viața și integritatea corporal a 

persoanelor, în contextul globalizării la nivel mondial; ■ cooperarea poliţienească 

la nivel internaţional şi european cu privire la identificarea autorilor unor asemenea 

fapte, datorită creşterii accentuate a criminalităţii rutiere, prin prisma sprijinului 

reciproc acordat între state, inclusive prin punerea în executare a mandatelor 

europene de arestare; ■ reglementarea legislativă și pedepsirea infracţiunilor 



rutiere, la nivel internaţional cât şi la nivelul Uniunii Europene, în statele care au 

incriminat aceste fapte în coduri rutiere; ■ studierea tehnicilor de investigare în 

cursul procesului penal, pentru combaterea şi descoperirea infracţiunilor rutiere, 

precum şi a strategiilor de securitate a ţărilor dezvoltate în domeniul rutier; 

 

 §7. Metodele de cercetare aplicate pe parcursul cercetării ştiinţifice a 

infracțiunilor rutiere sunt prezentate după cum urmează: ■ metoda bibliografică, a 

constat în consultarea surselor bibliografice de specialitate naţionale şi mai ales 

internaţionale, inclusiv studierea legislaţiei în domeniu, a cursurilor și tratatelor; ■ 

observaţia, metodă folosită pentru constatarea infracțiunilor rutiere, în cadrul 

studiilor de caz din ţară şi străinătate; ■ metoda sociologică, valorificată pentru 

studierea infracţiunii rutiere din perspectiva evoluţiei sale, a tendinţelor 

fenomenului, a problemelor pe care le generează; ■, în profunzime, a cadrului 

legislativ intern şi internaţional în scopul realizării strategiilor rutiere, adoptate de 

factorii decidenți, implicaţi în prevenirea şi combaterea fenomenului; ■ metoda 

cantitativă, utilizată cu ocazia studierii fenomenului infracţional, folosindu-ne de 

date statistice, cu scopul îmbunătăţirii cadrului legislativ, a tehnicilor de 

investigare, precum şi pentru identificarea principalelor căi de prevenire şi 

combatere a fenomenului; ■ metoda comparativă, s-a întemeiat pe analiza 

comparativă a sistemelor de drept din majoritatea statelor care incriminează 

infracţiunile rutiere, cu examinarea metodelor de comitere a acestui tip de 

infracţiuni, a măsurilor preventive adoptate în plan internaţional, precum şi a 

tehnicilor de investigare; ■ metoda monografică, utilizată în prezentarea 

evenimentelor legate de criminalitatea rutieră, cu indicarea mijloacelor şi căilor de 

realizare a infracţiunilor; ■ metoda prospectivă, folosită pentru analizarea 

tendinţelor evoluţiei infracţiunilor rutiere pe plan internaţional, dar mai ales 

naţional; ■ metoda logică, utilizată în analizarea raţionamentelor logice a 



legislaţiei, a conceptelor juridice precum şi a argumentelor în scopul formulării 

concluziilor; 

 

§8. In ceea ce priveste activitatea de documentare, am sistematizat-o în 

următoarele etape: stabilirea temei şi a structurii tezei de doctorat; ■ identificarea 

surselor bibliografice naționale și internaționale, care tratează infracțunile rutiere, 

atât sub aspectul încriminării acestor fapte, cât și sub aspectul laturii civile; ■ 

examinarea hotărârilor pronunţate de instanţele naţionale şi internaţionale în 

materie; ■ examinarea legislației naţionale şi internaţionale, inclusiv a legislației 

Uniunii Europene, în materie; ■ valorificarea informaţiilor obţinute; ■ vizite de 

informare-documentare la diverse instituţii europene din Belgia şi Estonia, datorita 

proiectului in care am avut calitatea de doctorand bursier. 

 

§9. În fine, pornind de la conceptul mai larg de infracţionalitate rutieră, 

sistematizarea acestei lucrări de doctrină și jurisprudenţă s-a realizat pe patru 

domenii:  

In Capitolul I, intitulat Infractionalitatea în domeniul circulaţiei 

rutiere, pe lângă indicarea actului normativ care încriminează infracțiunile rutiere 

și expunerea unor aspecte teoretice și practice privind conținutul legal și conținutul 

constitutiv ale infracțiunilor prevăzute de Codul penal, relevând, totodată, relaţia 

cauză – efect versus relaţia victima – infractor din perspectiva infracţiunilor la 

regimul circulaţiei pe drumurile publice, am considerat că trebuie prezentată și 

evoluția legislativă în materie, din perspective istorice, pentru evidențierea 

salturilor spectaculoase realizate de/a lungul timpului, în domeniul rutier.  

In Capitolul II, intitulat Răspunderea civilă delictuală în cazul 

accidentelor rutiere, sunt menţionate aspecte teoretice și practice pe care le implică 

soluționarea laturii civile, și anume condiţiile răspunderii civile delictuale pentru 



prejudiciile cauzate prin accidentele rutiere, noţiunile de „pază” şi „paznic” al 

autovehiculului și consecințele acestora asupra răspunderii penale în cazul 

săvârșirii unor infarcțiuni, acțiunea civilă exercitată în cazul infracțiunilor la 

regimul circulaţiei pe drumurile publice. Acestea vizează acțiunea civilă exercitată 

în cazul infracțiunilor rutiere, repararea prejudiciului, răspunderea asigurătorului, 

Fondul de protecție a victimelor străzii, cuantificarea daunelor morale precum și 

criteriile de apreciere. 

Capitolul III, intitulat Rolul magistratilor în asigurarea stării de 

legalitate conține aspecte teoretice și practice privind sistemul juridic, element 

prioritar în înfăptuirea justiţiei, rolul magistratului în investigarea infracțiunilor 

rutiere în faza de urmărire penală și faza de cercetare judecătorească, dar și rolul 

judecătorului în asigurarea „crime prevention”, în materia infracțiunilor rutiere. 

In Capitolul IV, intitulat Studiu comparativ in domeniul dreptului rutier 

european, sunt prezentate, analizate legislația și jurisprudența naţională a unor 

state privind circulaţia pe drumurile publice, cu consecimța unui studiu 

comparativ, atât pe latură penală, cât și pe latură civilă. De asemenea, este 

prezentată și analizată legislația Uniunii Europene și Jurisprudența, a Curții de 

Justiție a Uniunii Europene,  a Curții Europene a Drepturilor Omului, inclusiv prin 

prezentarea unor spețe relevante, Totodată, capitolul mai conține aspecte privind 

cooperarea internaţională în domeniul securității circulaţiei rutiere și Strategia 

naţională pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2015 – 2020.  

Lucrarea cuprinde concluziile noastre concretizate în propuneri 

legislative.  

 

§10. In consecinţă, teza de doctorat aduce în dezbatere o problematică de 

maximă actualitate, centrată pe infracțiunile rutiere, infracţiuni în plină dezvoltare, 

care, care prin particularitățile lor și prin amploare,  justifică un cadru legislativ 



adecvat, măsuri de prevenție viabile și nu în ultimul rând, elaborarea unui veritabil 

cod rutier. 

 

CAPITOLUL I 

INFRACȚIONALITATEA ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE 

IMPORTANȚA REGLEMENTĂRII CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE 

PUBLICE 

 

Dreptul la viaţă, dreptul la libera circulaţie şi dreptul la securitate sunt 

drepturi fundamentale ale omului, conform art. 3 şi 13.1. din Carta Organizaţiei 

Naţiunilor Unite a Drepturilor Omului. Aceste drepturi se regăsesc în Constituţia 

României, statul fiind obligat să asigure cetăţenilor condiţiile optime pentru 

exercitarea drepturilor lor. De asemenea, în Constituţia României sunt garantate, 

conform art. 34 şi 35: - dreptul la ocrotirea sănătăţii – statul fiind obligat să ia 

măsuri pentru asigurarea sănătăţii publice, pentru organizarea asistenţei medicale 

în caz de accidente şi luarea de măsuri de protecţie a sănătăţii fizice a persoanei și - 

dreptul la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.1 

Printre multiplii factori care pun în pericol integritatea corporală, viața și 

sănătatea individului, se remarcă prin impactul social și repetitivitate, faptele de 

încălcare a regulilor de circulație pe drumurile publice. În grupa fenomenelor 

negative și cu implicații majore în derularea relațiilor la nivel social se numără 

accidentele de circulație. 

La nivel statistic, s-a arătat faptul că, în urma producerii evenimentelor 

rutiere, au fost constatate pierderi ale valorilor financiare deosebit de importante. 

                                           
1http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-07 28_Strategie_Siguranta_Rutiera_2015.pdf 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-07


În referire la România, putem constata că valorile financiare ce se pierd, 

consecință a producerii evenimentelor rutiere se ridică la aproape 700 mil. dolari, 

reprezentând circa 1,8% din produsul intern brut2. 

In cazul întocmirii unei situații a pirderilor omenești, putem constata 

faptul că la nivel mondial, mor anual în evenimente rutiere aproximativ 1,5 mil. de 

persoane, iar alte 13,5 mil. cad victime. 

Cu toate că Direcția Poliției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al 

Poliției Române, în colaborare cu mass-media desfășoară acțiuni de conștientizare 

și respectare a regililor de circulație în rândul populației, numărul de evenimente 

rutiere ce au ca rezultat vătămări corporale și pierderi de vieți omenești se află la 

un nivel destul de ridicat. 

La nivel național au fost organizate multiple proiecte privind reducerea 

evenimentelor rutiere şi mai ales ale pierderilor de vieţi omeneşti. În urma studiilor 

efectuate la nivel european s-a constatat o creștere spectaculoasă a parcului de 

automobile după al doilea război mondial.  

Pentru fluidizarea traficului dar și pentru un nivel crescut de siguranță 

rutieră comparabil cu cel occidental este necesară dezvoltarea infrastructurii din 

țara noastră. 

Siguranța rutieră a copiilor reprezintă o altă măsură luată de 

Inspectoratul General al Politiei Romane. De asemenea, de relevat este și sporirea 

disciplinei rutiere a tinerilor, materializata în diminuarea numarului evenimentelor 

rutere și a consecintelor acestora. 

De asemenea, campanile de conștientizarea a respectării regulilor de 

circulație rutieră și consecințele nerespectării acestora au ca obiectiv relevarea 

principalelor cauze ale accidentelor rutiere grave, prin evidențierea indisciplinei 

pietonilor și a vitezei excesive, care reprezintă aproximativ o cincime din 

                                           
2 Florin Bitter, Dragoş Andrei Ignat, Permisul de conducere, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005, pag.19. 



accidentele din ultimii 5 ani. Acestora, în raport de criteriul „impactului”, li se 

adaugă „• neacordarea priorității, fie pietonilor, fie vehiculelor, • abaterile 

bicicliștilor, • depășirea neregulamentară, • nerespectarea distanței între vehicule și 

conducerea sub influența alcoolului.”3 De altfel, acestea au fost principalele cauze 

ale accidentelor rutiere în perioada 2009- 2013. 

Privind cauzele accidentelor care periclitează, ori vătamă valorile sociale 

ocrotite de lege, respectiv, viața, sănătatea, integritatea corporală și sănătatea 

participanților la traficul rutier, „viteza neadaptată la condițiile de drum (18,5% din 

totalul accidentelor) precum și traversarea neregulamentară a drumului de către 

pietoni (17,5% din totalul accidentelor) se detaşează prin numărul de accidente de 

circulație grave pe care le-au cauzat pe parcursul anului 2013. Destul de frecvente 

au fost și accidentele provocate de neacordarea priorităţii pietonilor (9%) şi 

vehiculelor (7,9%), urmate de cele generate de abateri ale bicicliştilor (6,5%).”4 

În vederea asigurării trendului descrescator al dinamicii accidentelor de 

circulatie grave, pe perioada urmatoare se impun a fi luate măsuri in ceea ce 

privește continuarea acțiunilor de aplicare a legii cu caracter preventiv, continuarea 

demersurilor pentru urgentarea implementarii sistemelor de supraveghere video a 

traficului, si, nu in ultimul rand, demersuri catre factorul politic pentru ridicarea 

problematicii sigurantei rutiere la rang de politica de stat.5 

Privitor la legislația rutieră, principalele documente la nivel național au 

fost  intrarea în vigoare a Decretului nr. 328/ 1966 privind circulatia pe drumurile 

publice si a Regulamentului de aplicare a acestuia, acestea constituind baza legală 

a circulației rutiere până în anul 2003. Decretul a fost abrogat odată cu publicarea 

legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/ 2002.  

                                           
3 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-07-28_Strategie_Siguranta_Rutiera_2015.pdf 
4 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-07-28_Strategie_Siguranta_Rutiera_2015.pdf 
5 Conform Analizei  nr. 370.279 din 13.11 2006 asupra evoluţiei fenomenului rutier naţional în primele 10 luni ale 

anului 2006 întocmită de Direcţia Poliţiei Rutiere. 



Ordonanta de Urgenta nr. 195/ 2002 a fost modificata succesiv, ca în final, să fie 

abrogată prin intrarea în vigoare a Noului Cod penal, la data de 1 februarie 2014. 

La acest moment, sediul materiei privitor la infracţiunile la regimul 

circulaţiei rutiere pe drumurile publice, îl reprezintă Capitolul al II-lea „Infracţiuni 

contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice” - art. 334 - 341  al Titlului 

VII intitulat „Infracţiuni contra siguranţei publice” din Codul penal. 

Cu privire la faptele de natură penală incriminate atât în Noul Cod penal, 

cât și în vechea reglementare din Cod rutier, trebuie făcută precizarea că acestea 

sunt infracțiuni de pericol, în sensul că unele creează pericolul producerii unor 

accidente de circulaţie, cum este cazul infracţiunii de conducere pe drumurile 

publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului 

de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/ l  

alcool pur în sânge sau cazul infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis 

de conducere sau cu permis necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care 

face parte vehiculul condus, iar altele înlătură sau diminuează posibilitatea 

constatării unor stări sau împrejurări de fapt necesare stabilirii cauzelor şi 

condiţiilor în care s-a produs un eveniment rutier, cum ar fi spre exemplu punerea 

in circulatie si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu numar fals de 

inmatriculare sau părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei ori a 

procurorului care efectuează cercetarea locului faptei.  

 

Noțiuni esențiale privind circulația autovehiculelor pe drumurile publice 

Vehicul- Autovehicul 

 Art. 6 pct. 6 din O.U.G. 195/2002 definea noţiunea de „autovehicul”, 

acesta fiind oricare dintre autovehiculele cu motor care servesc în mod normal 

transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a 

vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri. 



Legiuitorul a impus două cerinţe cumulative pentru ca un „vehicul” să 

fie „autovehicul”: să fie echipat cu un motor de propulsie și să servească, în mod 

normal, transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum 

a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri.  

Alta este situația infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere 

din culpă, care pot fi săvârșite și de conducătorii altor vehicule. 

În acest sens, într-o speță6, s-a reținut că inculpatul a comis o infracţiune 

de ucidere din culpă, în timp ce conducerea atelajul proprietate personală, pe un 

drum de exploatare agricolă. 

Referindu-ne la vehicule, există posibilitatea ca autovehiculul sa fie 

folosit ca instrument, deosebit de periculos prin dimensiunile și viteza care i se 

poate imprima, pentru a produce unele urmari de o gravitate deosebită: moartea sau 

vătămarea unei persoane, distrugerea unor bunuri, etc. În aceste cazuri nu se vor 

aplica prevederile Capitolului al II-lea „Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe 

drumurile publice” - art. 334 - 341  al Titlului VII  din Partea specială a Noului 

Cod Penal, deoarece, prin ipoteză, făptuitorul n-a încălcat nicio regulă de 

circulație, ci a folosit autovehiculul in materialitatea lui, pentru a provoca anumite 

urmări fizice, anumite modificari ale realității exterioare, specifice unor infractțuni 

(omor, vătămare corporală, distrugere, etc.). 

În acelasi timp, autovehiculul poate constitui si obiectul material al unor 

infracțiuni. Astfel, ar putea constitui obiect material al infracțiunii de abuz de 

încredere (de exemplu, când o persoană folosește peste termenul stabilit si după ce 

i s-a cerut si a refuzat restituirea, autovehiculul pe care proprietarul acestuia i l-a 

                                           
6 C A Bucureşti Secţia I-a penală, Dec pen nr. 248 din 16 februarie 2009, publicată în Curtea de Apel București 

Buletinul Jurisprudenţei, Repertoriu semestrial, Editura Universul Juridic, București, 2009, pag.71-76.  



încredințat) ori al infracțiunii de înșelăciune (de exemplu, in cazul vânzării aceleași 

mașini la mai mulți cumpărători)7. 

 

Drum public 

 Noţiunea de drum public a fost definită expres de legiuitor ca fiind 

„orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată 

pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice”. Normele legale 

prevăd că „drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la 

intrare cu inscripţii vizibile”. Noţiunea de drum public face parte din sfera largă a 

termenului de „drum”, astfel cum este definit de art.2 alin.2 din OUG nr.43/1997 

privind regimul juridic al drumurilor, norme ce definesc şi noţiunea de drum 

vicinal, conform art.8 lit.b) din acelaşi act normativ.  

Dintr-o altă perspectivă, constituie drum public, calea de acces carosabil 

cu o singură bandă de circulație la blocurile de locuit și în curțile interioare ale 

acestora, deoarece art. 10 alin. 1 lit d din Legea nr. 37/1975, o enumeră printre 

străzile din localitățile urbane de categoria a 4 a, de deservire locală.8 Cerinţa este 

ca circulația autovehiculului să se facă pe un drum „deschis circulaţiei publice”, nu 

pe un drum „public”. În această situaţie, într-o speță9, s-a decis că, în cazul în care 

şi un accident produs pe un drum forestier deschis temporar circulaţiei publice ar 

intra sub incidenţa art. 89, cu atât mai mult s-ar încadra accidentul ce a avut loc pe 

trotuarul unei străzi deschise circulaţiei publice. în plus, accidentul cauzat de 

inculpat şi produs de inculpat îşi are originea întru-un drum deschis circulaţie 

publice. 

Trotuarul deschis circulației publice constituie drum public în sensul art. 

                                           
7 C.Turianu, Infracţiunile rutiere, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, pag.120. 
8 Grigore Florin Popescu, Circulația rutieră. Infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, Editura 

Hamangiu, București, 2009, pag 48 
9 Grigore Florin Popescu, Circulația rutieră. Infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, Editura 

Hamangiu, București, 2009, pag. 129 



6. Astfel, într-o speță10, s-a decis că fapta biciclistului care circulând, pe trotuar, 

accidentează pe partea vătămată, cauzându-i leziuni ce necesită pentru vindecare 

48-50 zile îngrijiri medicale, iar apoi pleacă de la fața locului, întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii de părăsire a locului accidentului, fără 

încuviințarea poliției. 

 De principiu, drumurile sunt considerate publice, adică deschise acestui 

tip de circulaţie, pentru că drumurile închise circulaţiei publice sunt semnalizate la 

intrare cu inscripţii vizibile. 

 Jurisprudența a relevat importanța acestei noțiuni deoarece inculpații s-

au apărat, susținând, în opinia noastră, fără temei, că drumul vicinal, parcarea 

dintre blocuri ori parcarea magazinelor ori benzinăriilor nu fac parte din această 

categorie de drumuri vizată de legiuitor, solicitând achitarea. 

 

CAPITOLUL  II 

RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ ÎN CAZUL ACCIDENTELOR 

RUTIERE 

 

Importanța cunoaşterii normelor juridice care reglementează 

răspunderea civilă delictuală pentru pagubele cauzate în cazul accidentelor de 

autovehicule, rezidă, fără tăgadă, din dreptul oricărui cetățean de a fi despăgubit 

sau dreptul de a fi recuperate pagubele cauzate printr-o faptă ilicită (delictuală). 

Dar legislaţia rutieră în vigoare, nu conţine dispoziţii cu privire la 

acoperirea prejudiciului şi nici nu face trimitere la regulile dreptului comun în 

materie. 

                                           
10 Grigore Florin Popescu, Circulația rutieră. Infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, Editura 

Hamangiu, București, 2009, pag. 129 



Însă doar Codul Civil reține obligaţia generală ce-i revine oricărei 

persoane fizice sau juridice de a repara prejudiciul cauzat alteia printr-o faptă 

delictuală, cum este cazul acțiunilor, sau inacțiunilor ce au, drept consecință, 

vătămarea corporală, ori moartea unei persoane, sau distrugerea unui bun al altei 

persoane. 

Astfel, se pot observa reglementările din Codul civil ce fac referire nu 

numai răspunderea civilă delictuală directă, prin art. 1349 alin. 3 Cod civil,  atunci 

când intervine în cazul propriei fapte, dar și răspunderea civilă delictuală indirectă 

reglementată prin art. 1372, art. 1373, 1376 Cod civil.  

 

Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin 

accidentele rutiere 

 „Obligația delictuală”, temei al reparării prejudiciului 

Temeiul reparării prejudiciului îl constituie „obligația delictuală”. 

Pentru existența acesteia, trebuie:  

- să existe un prejudiciu;  

Spre o mai bună înțelegere a acestei condiții, practica judiciară reține că 

”Infracţiunile privind circulaţia rutieră nu sunt susceptibile să cauzeze consecinţe 

de ordin patrimonial. In lipsa prejudiciului, nu sunt întrunite cerinţele răspunderii 

civile delictuale.” 11  

- să existe un raport de cauzalitate între acest prejudiciu şi o faptă 

păgubitoare;  

Într-o altă speță, s-a reținut că ”Nu s-a făcut dovada că şi partea vătămată 

a avut o culpă în producerea accidentului şi că, prin modul în care a circulat pe 

şosea, între rezultatul produs şi acţiunea sa ar exista o legătură de cauzalitate, în 

                                           
11 (C A Piteşti, dec pen nr.588/R din 23 mai 2011, Ecris.) publicată în Infracțiuni rutiere, jurisprudență rezumată, 

Editură C.H. Beck, București, 2012,  autori Marius Andreescu, Raluca Elena Șimonescu Diaconu, pag. 295 



sensul că şi în situaţia în care s-ar accepta ideea că partea vătămată a făcut o 

manevră spre stânga, inculpatul trebuia să păstreze o distanţă laterală suficientă 

pentru a evita producerea accidentului, însă, rezultă că acesta s-a aflat în depăşire 

la o distanţă foarte mică de biciclist.12 

- să existe caracterul ilicit al faptei;  

Referitor la acest aspect, practica reține că „în egală măsură, se reține 

culpa concurentă a ambilor inculpaţi ce se fac vinovaţi de producerea prejudiciului 

generat părţilor civile prin faptele ilicite ale acestora.”13 

- fapta să fie rezultatul unei greşeli (să fie dolozivă sau culpabilă);  

În acest sens  s-a reținut că „Inculpatul nu a respectat dispoziţiile legale 

privind circulaţia pe drumurile publice, întrucât, angajându-se în depăşire, nu a 

respectat o distanţă corespunzătoare. Astfel, a încălcat dispoziţiile art.118 alin.5 

din regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002.14 

- această greşeală să fie imputabilă persoanei care a săvârşit fapta (acea 

persoană să aibă capacitate delictuală).  

În legătură cu aceasta, în practica judiciară s-a reținut că „dacă cel 

păgubit a contribuit din culpă la producerea accidentului, celălalt va fi ţinut 

răspunzător numai pentru partea din pagubă ce-i este imputabilă.”15 

                                           
12 decizia penală nr.615/R din 14 octombrie 2009, Curtea de Apel Cluj publicată în Buletinul Jurisprudenţei – 

Repertoriu Anual – 2009, Editura Universul Juridic, pag.307-311, citată în Infracțiuni rutiere, jurisprudență 

rezumată, Editură C.H. Beck, București, 2012,   autori Marius Andreescu, Raluca Elena Șimonescu Diaconu, pag. 

360 
13 (C APiteşti, Dec pen nr.1139/R din 2 noiembrie 2011, Ecris). publicată în Infracțiuni rutiere, jurisprudență 

rezumată, Editură C.H. Beck, București, 2012,  autori Marius Andreescu, Raluca Elena Șimonescu Diaconu, pag. 

334 
14 decizia penală nr.615/R din 14 octombrie 2009, Curtea de Apel Cluj publicată în Buletinul Jurisprudenţei – 

Repertoriu Anual – 2009, Editura Universul Juridic, pag.307-311, citată în Infracțiuni rutiere, jurisprudență 

rezumată, Editură C.H. Beck, București, 2012,  autori Marius Andreescu, Raluca Elena Șimonescu Diaconu, pag. 

360 
15 (C A Bacău, dec pen nr. 124 din 18 februarie 2010, Jurindex) publicată în Infracțiuni rutiere, jurisprudență 

rezumată, Editură C.H. Beck, București, 2012,  autori Marius Andreescu, Raluca Elena Șimonescu Diaconu, pag. 

356 
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Se cunoaște faptul că, îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile 

delictuale pentru prejudiciile cauzate în accidentele rutiere îndreptățește victima să 

fie desnăunată.  

Astfel, tot practica judiciară reține că  inculpatul a fost condamnat pentru 

vătămare corporală din culpă, urmare a unui accident rutier, reținându-se, pe latură 

civilă că ” sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, în persoana 

inculpatului, în sensul că, urmare a faptei ilicite săvârşite de acesta (provocarea 

accidentului rutier care a condus la decesul numiţilor ESF şi SDJ, vătămarea 

corporală gravă a părţii civile DD şi vătămarea corporală a părţii civile NED), a 

produs în patrimoniul părţilor  civile un prejudiciu, diferenţiat sub aspectul 

cuantumului pentru fiecare parte civilă.”16 

 

Analiza condiţiilor  răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin fapta proprie 

în cazul accidentelor rutiere 

1. Prejudiciul - element premisă al angajării răspunderii civile delictuale  

Prejudiciul reprezintă consecința negativă suferită de o persoană ca 

urmare a faptei ilicite săvârșite de o altă persoană17, fiind un elementul esenţial al 

angajării răspunderii civile. Aceasta, întrucât existenţa sa, are, drept consecință, 

răspunderea civilă, în scopul reparării pagubei.  

Accidentele de autovehicule au ca rezultat pierderi de vieţi omeneşti sau 

vătămări ale integrităţii corporale sau ale sănătăţii unor persoane, ce diferă ca şi 

gravitate, sau pagube materiale, diferite ca valoare (distrugerea sau avarierea unor 

autovehicule sau a unor bunuri, aparținând proprietăţii de stat, sau proprietăţii 

personale). 

                                           
16  (C A Cluj, dec pen nr.186/R/2009 din 30 martie 2009, Jurindex publicată în Infracțiuni rutiere, jurisprudență 

rezumată, Editură C.H. Beck, București, 2012,  autori Marius Andreescu, Raluca Elena Șimonescu Diaconu, pag. 

307 
17 Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea noului cod, Editura Hamangiu 2012, 

pag. 239 
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Ţinând seama de consecinţele diferite pe care le atrag, prejudiciile 

cauzate unei anumite persoane, pot fi clasificate în prejudicii patrimoniale şi 

nepatrimoniale. 

Caracteristicile prejudiciului cauzat printr-un accident de autovehicul 

sunt următoarele: ■ prejudiciul trebuie să fie cert; ■ să nu fi fost încă reparat; ■ 

caracterul personal al prejudiciului; ■ caracterul material sau moral al 

prejudiciului. 

Principiile generale ale reparării prejudiciului sunt: principiul 

posibilității reparării pagubei în baza convenției părților, principiul reparării 

pagubei în totalitate, principiul reparării pagubei în natură, principiul reparării 

pagubei prin echivalent, Repararea echitabilă a prejudiciului. 

 

2. Fapta ilicită - element al angajării răspunderii civile delictuale  

Art. 1349 alin. 3  Cod Civil se referă doar la „orice faptă a omului”, fără 

să stipuleze expres caracterul ilicit al acesteia. Absenţa termenului ilicit a fost 

considerată o simplă omisiune din partea legiuitorului. 

Se știe că există însă şi fapte cauzatoare de prejudicii care nu au un 

caracter ilicit. Astfel, în cazul stării de legitimă apărare, a stării de necesitate, a 

ordinului sau a permisiunii legii, a consimţământului victimei (clauzele de 

nerăspundere), a abuzului de drept, a exerciţiului unui drept, faptele nu vor avea un 

caracter ilicit. 

3. Raportul de cauzalitate dintre „fapta autovehiculului” şi prejudiciu-  element 

al angajării răspunderii civile delictuale 

Referitor la abordarea condiţiilor răspunderii pentru prejudiciile cauzate 

în accidentele de autovehicule, subliniem faptul că răspunderea civilă delictuală 

prevăzută de dispozițiile art. 1376 din Codul civil, se întemeiază pe dovedirea 



existenţei unui prejudiciu cauzat „de fapta autovehiculului", dar şi pe dovedirea 

existenţei raportului de cauzalitate dintre „fapta autovehiculului" şi prejudiciu. 

Pentru existenţa răspunderii civile delictuale este necesar ca între fapta 

ilicită şi prejudiciu să existe un raport de cauzalitate, atât în cazul răspunderii 

delictuale, cât şi în cazul celei contractuale.  

4. Vinovăţia - element al angajării răspunderii civile delictuale 

Se știe că vinovăția este acel element al răspunderii civile delictuale care 

vizează latura subiectivă a faptei, adică atitudinea subiectivă a autorului față de 

fapta sa ori față de urmările acestei fapte, la momentul la care a săvârșit-o.18 

Astfel, ca și atitudine subiectivă, vinovăția este consecința a doi factori: 

factorul intelectiv, care presupune proiectarea faptei de către făptuitor și factorul 

volitiv, care presupune luarea unei decizii  cu privire la comportamentul pe care-l 

va avea autorul. 

Art. 1349 alin. 3  Cod civil obligă la repararea pagubei doar pe acela „din 

a cărui greşeală” prejudiciul a fost „ocazionat”, omul fiind responsabil atât de 

prejudiciul cauzat prin fapta sa, cât şi de cel produs prin propria-i neglijenţă ori 

imprudenţă. 

5. Capacitatea delictuală- element al angajării răspunderii civile delictuale 

Discernământul este o condiţie a existenţei nevinovăţiei, fără de care nu 

este posibilă răspunderea delictuală. Autorul trebuie să aibă discernământul 

faptelor sale, să aibă capacitate delictuală. 

 

Răspunderea civilă delictuală indirectă 

Această formă a răspunderii civile delictuale, care se angajează în urma 

accidentelor rutiere, îmbracă trei forme și anume: răspunderea comitentului 

                                           
18 Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea noului cod, Editura Hamangiu 2012, 

pag. 252 



pentru fapta prepusului, pe temeiul Art. 1.373  din Codul civil, răspunderea 

pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție, răspunderea pentru 

prejudiciile cauzate de animale sau de lucruri. 

 

Acțiunea civilă exercitată în cazul infracțiunilor la regimul circulaţiei pe 

drumurile publice 

Admisibilitatea acțiunii 

Referitor la acest aspect, ”conform deciziei nr.29 din 2 iunie 2008, 

pronunţată de ÎCCJ, instanţa, învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul 

comiterii unei infracţiuni de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de 

către o persoană fără a poseda permis de conducere, nu va soluţiona şi acţiunea 

civilă exercitată de proprietarul sau deţinătorul autoturismului avariat în timpul 

săvârşirii infracţiunii rutiere, doar dacă nu a fost învestită cu infracţiunea 

cauzatoare de prejudiciu, însă, decizia nu este aplicabilă în speţă pentru că fapta de 

sustragere este cauzatoare de prejudiciu, cu consecinţa deteriorării autovehiculului, 

ca infracţiune de rezultat”19. 

Instanţa învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul infracţiunii de 

conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără a 

poseda permis de conducere, nu va soluţiona şi acţiunea civilă exercitată de 

proprietarul (deţinătorul) autovehiculului avariat (distrus) în timpul săvârşirii 

infracţiunii rutiere20. 

În ceea ce privește latura civilă a cauzei penale, practica reţine, într-o 

cauză, că, ”prin decizia nr. 29/02.06.2008, pronunţată de ÎCCJ şi publicată în M.O, 

partea I, nr. 230/08.04.2009, s-a statuat că instanţa învestită cu judecarea acţiunii 

                                           
19 CA Alba Iulia, dec pen nr.513 din 10 septembrie 2009, publicată în Buletinul Jurisprudenţei – Culegere de 

practică judiciară pe anul 2009, Editura Hamangiu, pag.17-20, citată în Infracțiuni rutiere, jurisprudență rezumată, 

Editură C.H. Beck, București, 2012, autori Marius Andreescu, Raluca Elena Șimonescu Diaconu, pag. 126 
20 CA Bacău, dec pen nr.97 din 11 februarie 2010, Jurindex) publicată în Infracțiuni rutiere, jurisprudență rezumată, 

Editură C.H. Beck, București, 2012, autori Marius Andreescu, Raluca Elena Șimonescu Diaconu, pag. 263   



penale în cazurile de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o 

persoană fără permis de conducere nu va soluţiona acţiunea civilă exercitată de 

proprietarul sau deţinătorul autoturismului avariat”21. 

 

Repararea prejudiciului. Răspunderea asigurătorului. 

Noţiunea de accident de circulaţie, poate fi definit drept un eveniment 

produs pe drumurile publice, constând din coliziunea a două sau mai multe 

vehicule, ori a unui vehicul cu un alt obstacol, lovirea sau călcarea pietonilor ş.a. 

având ca rezultat vătămarea integrităţii corporale ori moartea unei persoane, 

pagube materiale, precum şi stânjenirea circulaţiei22. 

RCA  (Asigurarea de Răspundere Civilă Auto) este obligatorie în 

România, conform art.4 din Legea nr.136/1995, toate persoanele (fizice sau 

juridice), care deţin autovehicule înmatriculabile, fiind obligate să le asigure pentru 

cazurile de răspundere civilă, în ipoteza producerii prejudiciilor prin accidente 

rutiere pe teritoriul țării noastre.  

Cerințele ce trebuie îndeplinite cumulativ sunt impuse prin art.49 – 52, în 

vederea angajării răspunderii civile a asigurătorului. La condițiile obligatorii se 

adaugă, conform art.53, cele suplimentare, prevăzute prin Norme ale Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor. De exemplu, unele dintre cerințe, cum sunt cele 

menționate în art.24 din Norma Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, se referă 

la cuantumul despăgubirilor. 

Fondul de protecție a victimelor străzii 

Prin decizia nr. 3/2010 pronunţată de ÎCCJ într-un recurs în interesul 

legii, s-a statuat că, în procesul penal, Fondul de protecţie a victimelor străzii are 

                                           
21 C.A. Piteşti,  Decizia penală nr. 5/R din 05 ianuarie 2010 publicată în Infracțiuni rutiere, jurisprudență rezumată, 

ediția 2, Editură C.H. Beck, București, 2013, autori Marius Andreescu, Raluca Elena Șimonescu Diaconu, pag. 106   
22 Camil Suciu, "Criminalistica", Ed. Didactica și Pedagogică, București, 1972, pag.640; G.Antoniu, C.Bulai, 

Gh.Chivulescu, "Dicţionar juridic penal", Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, pag.20. 



calitatea de parte responsabilă civilmente şi poate fi obligat singur, iar nu în 

solidar cu inculpatul, la plata despăgubirilor civile către persoanele păgubite prin 

accidente de vehicule neasigurate. 

Fondul se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate, persoana sau 

persoanele responsabile pentru acoperirea pagubei având obligaţia să ramburseze 

despăgubirile achitate. 

 

Daune morale. Cuantificare și criterii de apreciere. 

Jurisprudența instanțelor naționale, indiferent de gradul acestora, a 

relevat dificultăţi în ceea ce reprezintă constatarea şi stabilirea daunelor morale, 

aducând, în actualitate, problematica acestora. Acest efort al instanței de judecată 

de a cuantifica echitabil, printr-o dreaptă despăgubire și fără a avea, ca efect, 

îmbogățirea fără justă cauză, suferința victimelor accidentelor de circulație, cât și a 

moștenitorilor acestora, trebuie să aibă ca finalitate, nu numai compensarea 

suferinţei psihice, care afectează starea sufletească de comfort, calitatea vieţii ci şi 

a suferinței fizice generate de durerile produse prin vătămări corporale, cuantificate 

prin număr variat de zile de îngrijiri medicale ori infirmitate temporară sau 

permanentă.  

Efectul despăgubirilor pentru prejudiciul nepatrimonial suferit constă în 

alinarea suferinței cauzate prin vătămarea integrității corporale a sănătății sau a 

relațiilor afective produse prin vătămarea ori decesul unei persoane. Prin aceasta, 

nu se urmărește a se da satisfacție persoanei păgubite, sancționând, pe latura civilă, 

pe cel responsabil de producerea prejudiciului. Aceasta, întrucât, în majoritatea 

cazurilor, despăgubirile datorate ca urmare a producerii accidentelor de vehicule 

sunt achitate de către asigurătorii RCA. Pentru dezdăunarea victimelor, sunt 



valorificate toate primele de asigurare colectate de la asigurați și nu exclusiv și în 

mod individual, numai de la inculpatul asigurat, adică din patrimoniul său.”23  

 

CAPITOL III 

ROLUL MAGISTRATILOR ÎN ASIGURAREA STĂRII DE LEGALITATE 

 

Ca element prioritar la înfăptuirea justiției, sistemul juridic este un reper 

al evoluției civilizației umanității. Factorii esențiali pentru pronunțarea unor 

decizii judiciare corecte îi reprezintă probitatea profesională și morală a celor ce 

înfăptuiesc justiţia. 

Putem aprecia că la nivel mondial se disting două sisteme juridice și 

anume: sistemul romano-germanic, cu originea în dreptul roman şi întâlnit în state 

care în trecut au compus Imperiul Roman, situate în zona Europei continentale 

(Franţa, Germania, Italia, Spania etc.) și sistemul cammon-law, cu originea în 

Marea Britanie şi întâlnit în fostele colonii britanice (Statele Unite ale Americii, 

Canada, Australia etc.).  

În comparație, sistemul juridic romano-germanic se distinge prin 

caracterul scris al normei de drept. Prin urmare, textul de lege este opera acelor 

organe ale statului cu atribuţii specifice componentei de legiferare, iar judecătorul 

aplică dispoziţiile legale preconstituite situaţiei concrete deduse judecăţii. Astfel, 

judecătorul romano-germanic nu poate folosi precedentul judiciar drept izvor de 

drept, dar poate interpreta norma de drept. 

În sistemul juridic romano-germanic se evidențiază două abordări 

diferite în privința organizării judiciare și a competenţei de legiferare în funcţie de 

caracterul naţional sau federal al respectivului stat. În situația statelor naţionale  

                                           
23 Marius Andreescu și Raluca Elena Șimonescu Diaconu, Infracțiuni rutiere – Jurisprudență rezumată. Ediția a II 

a, Ed. C.H. Beck, București, 2013.  



(Franţa, Italia, România) atribuţiile de legiferare aparţin acelor organe, respectiv  

instituţii ce au o competenţă generală, recunoscută la nivel naţional. 

În cazul statelor federale, cum sunt Germania sau Elveţia, înfăptuirea 

justiţiei este considerată o problemă ce cade în competenţa cantoanelor sau a 

landurilor. În Elveţia doar legislaţia civilă şi penală este atribuită în competenţa 

Confederaţiei, în timp ce regulile de procedură sunt stabilite de organul legiuitor al 

fiecărui canton şi acestea sunt foarte diferite24. În unele cantoane există curţi 

constituţionale, dar şi tribunale comerciale, tribunale de muncă şi judecători de 

pace, iar la nivel federal există Tribunalul Federal şi Tribunalul Federal de 

Asigurări. 

 

Statutul judecătorului în dreptul comparat 

În literatura de specialitate s-a exprimat opinia potrivit căreia magistratul 

este „personajul cheie într-un stat democratic şi de drept" şi că „problema 

responsabilităţii lui primează nu numai prin importanţă dar şi prin complexitate”25. 

Având drept scop principal asigurarea imparțialității și independenței 

judecătorilor, în toate statele democratice se pune accent pe un act de justiție 

echitabil, corect şi cu aplicare strictă a legii.  

În Europa, recrutarea judecătorilor se realizează, fie exclusiv prin 

concurs (în ţări ca Austria, Bulgaria, Cehia,  Italia, Lituania, Portugalia, Spania) 

fie în funcţie de experienţa profesională, (în state ca Anglia, Irlanda, Cipru, 

Slovacia), fie o combinare a celor două modalităţi mai sus amintite, (în Belgia, 

                                           
24 Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar în dreptul comparat, pag.26. Elveţia are în prezent 27 de coduri de  

procedură civilă ( o lege federală şi 26 de coduri cantonale); 29 de coduri de procedură penală (3 reglementări 

federale şi 26 de coduri cantonale). În Germania statele federaţie  (landurile) sunt autonome şi au propriile organe 

administrative, legislative şi judiciare. 
25 Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar în dreptul comparat, Editura AII Beck, Bucureşti, 2005, pag.211. 



Danemarca, Franţa, Germania, Olanda, Polonia), iar în Finlanda, Luxemburg, 

Suedia sunt utilizate alte modalităţi26. 

În sistemul de drept romano-germanic, condiţiile de recrutare ale 

judecătorilor diferă de la un stat la altul, în unele situații neimpunându-se condiţia 

absolvirii unor facultăţi de drept, iar în alte situații se pretinde candidaţilor atât 

studii juridice cât şi o anumită experienţă profesională pentru accesul în profesie.  

Important de evidențiat este faptul că trebuie garantate condiţiile de 

competenţă, independenţă şi imparţialitate pentru candidaţi, indiferent de 

modalitatea de recrutare.  

Dacă ne referim la durata mandatului judecătorilor, se poate spune că 

judecătorii sunt numiţi pe o perioadă nedeterminată, astfel putând exercita funcţia 

până la pensionare, acest lucru întâmplându-se în multe state europene. 

Privitor la garantarea independenţei şi imparţialității judecătorilor, 

majoritatea ţărilor interzic sau limitează posibilitatea acestora de a exercita alte 

profesii pe lângă aceea de magistrat.   

În ciuda faptului că judecătorul trebuie să fie independent atât faţă de 

părţi cât şi faţă de orice influentă externă această independenţă funcţională nu 

exclude responsabilitatea.27  

 

 Statutul procurorului în dreptul comparat 

Procurorul este „autoritatea responsabilă să vegheze în numele societăţii 

şi al interesului general, la aplicarea legii penale, ţinând cont pe de o parte de 

                                           
26 Mircea Munteanu, Date Comparative relevante pentru funcţionarea sistemului judiciar în statele membre ale 

Uniunii Europene, în revista „Justiţia în actualitate”, nr.2-3/2009, pag. 89. 
27 Potrivit art.91 din legea 92/1992, „magistraţii nu pot fi cercetaţi, reţinuţi, arestaţi, percheziţionaţi sau trimişi in 

judecata fără avizul ministrului justiţiei”; iar în forma iniţială legea nr.303/2004 a instituit o normă tranzitorie în 

art.102 alin.2 teza a II-a în temeiul căreia „până la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, 

încuviinţarea se acordă de ministrul justiţiei”. 



drepturile individuale şi pe de altă parte de necesitatea eficientizării sistemului de 

justiţie penală”28. 

În Italia, Grecia, Polonia, Bulgaria, Suedia, Spania, Portugalia este 

impus principiul independenţei procurorilor în raport de puterea executivă în 

general şi faţă de Ministerul Justiţiei, în special, iar în state precum Franţa, 

Germania, Danemarca, Olanda, Cehia, dimpotrivă, procurorii sunt subordonaţi 

Ministrului Justiţiei29. 

Însă sunt şi situaţii în care potrivit legislaţiei germane, procurorii sunt 

funcţionari publici, iar nu magistraţi şi sunt subordonaţi de o manieră absolută 

ministrului justiţiei.30 

În ceea ce priveşte legislaţia franceză privind statutul magistraţilor, 

aceasta specifică în mod expres că atât procurorii cât şi judecătorii, fac parte din 

fac parte din corpul magistraţilor şi li se aplică reguli comune privind cariera.31 

În Cehia, parchetele fac parte din puterea executivă, iar procurorii pot fi 

chiar membri ai parlamentului32. 

De asemenea, în Olanda parchetul este subordonat Ministrului Justiţiei, 

care poate da procurorilor instrucţiuni cu privire la exercitarea atribuţiilor acestora, 

inclusiv  referitor la cazuri individuale33. 

                                           
28 Recomandarea 2000 (19) privind rolul procurorului în sistemul juridic penal, adoptată de Comitetul de Miniştri al 

Consiliului Europei este disponibilă pe www.coe.int/t/dghl/cooperation/.../Rec(2000)19Romania.pdf.  
29 Studiul comparativ privind statutul procurorului, întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii în 2006, publicat 

integral de Ion Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, 

pag.590-610. 
30 Diaconescu Horia, Dănişor Dan Claudiu, Poziţia Ministerului Public faţă de puterea executivă în dreptul unor 

state vest europene şi România, în Dreptul nr.5/2006, pag.107. 
31 Studiul comparativ privind statutul procurorului întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii în 2006, publicat 

integral de Ion Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, 

pag.599. 
32 Studiul comparativ privind statutul procurorului întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii în 2006, publicat 

integral de Ion Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, 

pag.601. 
33 Sima Constantin, Statutul procurorului în Uniunea Europeană, în revista „Pro lege”, nr.4/2006, pag.184. 



În ceea ce priveşte legislaţia belgiană, procurorii sunt în acelaşi timp 

reprezentanţi ai puterii executive şi membrii ai puterii judiciare, ministrul justiţiei 

poate adresa instrucţiuni cu caracter general procurorului general.34 

În sitemul de drept comman-law întâlnim un caz diferit în sensul în care  

echivalentul Ministerului Public poartă denumirea de Serviciul Procurorilor 

Coroanei, organizaţie independentă de instanţe şi de poliţie, ce are o  structură 

compusă din 42 de unităţi teritoriale conduse fiecare de un procuror şef.   

Pentru a nu ridica suspiciuni cu privire la deciziile profesionale, în 

documentele internaționale se face recomandarea ca procurorul să nu exercite altă 

profesie.                                     

În Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Malta, Olanda, Marea Britanic, 

procurorul participă numai în cauzele penale. În Austria, Bulgaria, Cehia, Grecia, 

Italia, Spania, Grecia, procurorul participă la judecarea cauzelor civile şi de 

dreptul familiei. În Danemarca, Spania, Letonia, procurorul are competenţe în 

materia dreptului administrativ. În Portugalia, procurorul reprezintă statul în faţa 

instanţelor în materia impunerii de taxe. 

Concluzionând, apreciem că din toate legislaţiile europene, se degajă 

rolul procurorului, ca apărător al intereselor societăţii, acesta manifestându-se, cu 

preponderență, în cauzele penale. În mai multe state europene, procurorul participă 

şi la judecarea cauzelor în materie civilă, de dreptul familiei, administrativă sau 

fiscală. 

 

 Statutul magistratului în dreptul intern 

Autoritatea judecătorească din România constituie una din cele trei 

autorități care asigură consolidarea statului de drept român, prin respectarea 

                                           
34 Studiul comparativ privind statutul procurorului întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii în 2006, publicat 

integral de Ion Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, 

pag.600. 



supremației legii și aplicarea acesteia cu independență, imparțialitate, 

responsabilitate și eficiență în toate fazele procedurii.35 

În stânsă corelație cu conceptul de ”autoritate judecătorească” este 

noțiunea de ”magistratură”, aceasta din urmă fiind ”activitatea judiciară 

desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul 

apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.”36  

Admiterea în magistratură a judecătorilor şi procurorilor, realizată prin 

Institutul Naţional al Magistraturii, „se face prin concurs, pe baza competenţei 

profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii.”37 

Judecătorii, numiţi de Preşedintele României, sunt independenţi, orice 

persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie fiind datoare să respecte 

independenţa acestora.  

Independența și imparțialitatea judecătorilor sunt principii 

constituționale fundamentale ale funcționării Justiției.38 

În desfășurarea procedurilor judiciare este necesar ca judecătorii să 

asigure în realizarea asigurării respectării principiului egalității armelor în 

procesele penale, dar și în procesele civile a unui dialog interprofesional imparțial 

cu procurorii și avocații, cu respectarea atribuțiilor specifice acestora, prin 

stabilirea unor calendare cu privire la desfășurarea activităților judiciare necesare 

cauzelor penale și civile, în scopul asigurării îndeplinirii garanțiilor procesuale ale 

justițiabililor.39 

                                           
35 Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români din data de 23 septembrie 2015 elaborată 

de Consiliul Superior al Magistraturii, CCJE şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, pag 1 
36 Art. 1 din Legea nr. 303, privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
37 Art. 12 din Legea nr. 303, privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
38 Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români din data de 23 septembrie 2015 elaborată 

de Consiliul Superior al Magistraturii, CCJE şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, pag 1 
39Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români din data de 23 septembrie 2015 elaborată 

de Consiliul Superior al Magistraturii, CCJE şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, pag 5  



Numirea procurorilor se face de către Preşedintele României. Aceștia 

se bucură de stabilitate, fiind independenţi, în condiţiile legii. 

În statul de drept român, procurorii se bucură de independență, dar și de 

stabilitate în asigurarea atribuțiilor specifice ce le revin, aceste principii, 

reprezentând garanții pentru o justiție imparțială și efectivă, ceea ce asigură 

protejarea intereselor publice, dar și private ale justițiabililor în cauză.40 

Judecătorii, procurorii români au roluri diferite în cadrul procedurii 

judiciare.  

Dezideratul activității judecătorilor și procurorilor români este binele 

comun pentru societatea democratică din România. Aceștia asigură justițiabililor 

garantarea și respectarea drepturilor și libertăților lor, consacrate nu numai prin 

legile naționale, ci și prin Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor și 

Libertăților Fundamentale ale Omului, ori Tratatele Comunitare. 

Statutul judecătorilor, procurorilor este garantat prin lege, ceea ce 

creează exigențe și garanții similare sub aspectul condițiilor de recrutare, formare 

și dezvoltarea carierei.41 

Obligaţiile judecătorilor şi procurorilor sunt, nu numai asigurarea 

supremaţiei legii, dar și respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor. Prin 

întreaga lor activitate, aceștia trebuie să asigure şi egalitatea justițiabililor în faţa 

legii, printr-un tratament juridic nediscriminatoriu în timpul procedurilor judiciare, 

fiind irelevante calitatea acestora. De asemenea, ei nu pot refuza judecarea unei 

cauze, invocând neclaritatea sau caracterul incomplet al legii, ori lipsa de 

prevedere. 

                                           
40 Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români din data de 23 septembrie 2015 elaborată 

de Consiliul Superior al Magistraturii, CCJE şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, pag 1 
41Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români din data de 23 septembrie 2015 elaborată 

de Consiliul Superior al Magistraturii, CCJE şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, pag 2 



Participarea lor la formarea profesională continuă, prin aprofundarea 

cunoștințelor teoretice și practice este obligatorie, fiind o garanție a asigurării 

calității actului de justiție.  

O altă obligație pe care o au se referă la respectarea Codului deontologic 

al judecătorilor şi procurorilor, atît în relațiile cu colegii, cu persoanele implicate 

în desfășurarea procedurilor, cât și în societate.   

Un aspect important cu privire la activitatea magistraților se referă la 

răspunderea judecătorilor și procurorilor. 

În cazul magistraţilor, fie că sunt judecători, fie că sunt procurori, 

acţiunile, având ca obiect, repararea prejudiciilor cauzate printr-o eroare judiciară 

nu constituie un mod de reparare a erorii respective, care poate fi înlăturată numai 

prin exercitarea şi admiterea căilor de atac, reglemente de lege în materia civilă, 

comercială și penală. 

 

Rolul magistratului în investigarea infracțiunilor rutiere în faza de urmărire 

penală și faza de cercetare judecătorească   

Subliniem că tema de față îşi propune abordarea faptelor– accidente 

rutiere, sau privind circulaţia pe drumurile publice – ce constituie infracţiuni, 

potrivit Codului penal și care reprezintă premisa declanşării anchetei penale 42. 

În această secțiune, dorim să prezentăm Rolul magistratului în 

investigarea infracțiunilor rutiere în faza de urmărire penală și faza de cercetare 

judecătorească metodologia investigării acidentelor de circulație, așa cum este 

oglindită în jurisprudența instanțelor de judecată, în argumentarea hotărârilor 

pronunțate, pentru a demonstra, dacă mai este nevoie, rolul magistratului în 

investigarea infracţiunilor rutiere şi, implicit în realizarea crime prevention, dar și 

                                           
42 Citat din  articolul „Metodologia investigării infracțiunilor rutiere. Doctrină și jurisprudență”,  Raluca Elena 

Șimonescu – Diaconu,  publicat în volumul Conferinței Științifice a Școlilor Doctorale – vol. 2, pag. 62,  din data de 

12 iunie 2015 – Academia de Poliție „Al. I. Cuza”  



în restabilirea ordinii de drept încălcate prin actul de conduit neconform 

dispozițiilor legale penale. 

Motivarea deciziilor se întemeiază pe probele administrate în faza de 

urmărire penală, respectiv pe concluziile rapoartelor de expertiză tehnică auto, pe 

rapoartele de stabilire a alcoolemiei, ori de recalculare a acesteia, pe buletinele de 

analiză toxicologică, pe rapoartele de expertiză/medico legală, după caz, aceste 

probe, de altfel, fiind circumscrise metodologiei de investigare a accidentelor de 

circulație 

 

Rolul judecătorului în asigurarea „crime prevention”, în materia 

infracțiunilor rutiere 

Apărarea ordinii de drept are ca finalitate combaterea eficientă, prin 

metode variate, pe baza şi în spiritul legii, a comportamentului antisocial, mai ales 

a celor cu conotaţie penală. Tocmai de aceea, este imperios necesară iniţierea de 

metode destinate prevenirii săvârșirii de infracţiunii, inclusiv prin pronunțarea 

hotărârilor judecătorești de condamnare.  

În mod principal, se poate evalua Crime Prevention, din perspectiva 

instituției individualizării judiciare a pedepsei și a modalității de executare a 

acesteia, realizată de judecătorul român învestit cu judecarea cauzelor penale, 

așa cum rezultă din jurisprudența instanțelor judecătorești din România, relevând 

importanța aplicării pedepsei, a forței pe care aceasta o are asupra infractorului, 

dar și asupra altor persoane predilecte la încălcarea legii penale.  

Astfel, săvârşirea infracţiunii de către infractor şi stabilirea răspunderii 

penale pentru acesta au drept consecinţă inevitabilă aplicarea sancţiunilor de drept 



penal43 prevăzute de lege, în scopul restabilirii ordinii de drept, prin constrângerea 

şi reeducarea infractorului. 

În cadrul sancţiunilor de drept penal român, pedeapsa ocupă un loc 

important, fiind singura sancţiune penală menită să asigure restabilirea ordinii de 

drept încălcată prin comiterea de infracţiuni și, implicit, prevenția, sub ambele sale 

forme: specială și generală. 

Prin aplicarea pedepsei, nu se urmăreşte doar reprimarea infractorului ci 

şi formarea la acesta a unei noi atitudini faţă de valorile sociale ocrotite de legea 

penală și pe care le-a vătămat prin fapta sa. Prin această reconsiderare a poziției 

sale față de respectarea legii penale, se realizează, implicit, prevenția specială. 

Faţă de persoanele care nu au săvârşit infracţiuni, pedeapsa prevăzută în 

lege exercită un rol preventiv. Pe lângă constrângerea ce o presupune, pedeapsa 

are şi un rol de reeducare în sensul că, prin aplicarea si prin executarea ei, se 

urmăreşte formarea la condamnat a unei conştiinţe noi, altfel ca acesta să nu mai 

săvârşească infracţiuni in viitor.  

Prevenţia specială şi generală constituie scopul imediat al pedepsei, scop 

care este determinat deci de aplicarea concretă a pedepsei pentru săvârşirea de 

infracţiuni. Scopul imediat al pedepsei, care este tot prevenirea săvârşirii de 

infracţiuni,  se realizează prin incriminarea unor fapte periculoase şi prevederea 

pedepsei corespunzătoare. Deci prin ameninţarea cu pedeapsa, se realizează 

prevenirea săvârşirii de infracţiuni chiar din momentul incriminării faptei 

periculoase.44 

Aplicarea pedepsei reprezintă, în același timp, un avertisment serios 

pentru alte persoane tentate să săvârşească infracţiuni, fiind de neînlăturat 

                                           
43 Sancţiunile de drept penal ce pot fi aplicate în cazul săvârşirii de infracţiuni sunt pedepsele şi măsurile educative. 

Măsurile de siguranţă nu sunt consecinţe ale stabilirii răspunderii penale, ele putând să fie luate indiferent dacă 

făptuitorului i se aplică o pedeapsă cui o singură excepţie interzicerea de a se afla in anumite localităţi (art. 116 cp.). 
44 Constantin Mitrache, Drept penal roman, partea generala, editia a III a revazuta si adaugita, Casa de editura si 

presa Sansa, 1999, pag. 146-147  



răspunderea penală şi aplicarea pedepsei. Așadar,  Funcţia de constrângere este 

unanim recunoscută în literatura juridică, pedeapsa fiind o măsură de constrângere. 

Funcţia de reeducare este evidenţiată în doctrina penală. 

Pe lângă funcţiile de constrângere şi reeducare ale pedepsei care servesc 

în principal prevenirii speciale, în doctrina penală45 mai sunt analizate funcţiile de 

exemplaritate şi de eliminare prin care se îndeplinește, în principal, prevenţia 

generală. 

În doctrină, pornindu-se de la aceste realităţi, se analizează două forme 

de individualizare: individualizarea legală şi individualizarea judiciară.  

Legiuitorul român determină în abstract, ţinând seama de necesităţile 

apărării sociale.  

Individualizarea judiciară a pedepsei este individualizarea realizată de 

instanţa de judecată şi constă în stabilirea şi aplicarea pedepsei prevăzute de lege 

pentru infracţiunea săvârşită în funcţie de gradul de pericol social concret al faptei, 

de periculozitatea infractorului, de împrejurările concrete în care s-a comis 

infracţiunea.46 

Faţă de individualizarea legală, care, oricât ar încerca legiuitorul să o 

realizeze, rămâne tot la un cadru general47, individualizarea judecătorească este 

cea care se realizează la cazul concret şi ocupă un loc important în 

individualizare48, prin pedeapsa aplicată infractorului, restabilindu-se ordinea 

încălcată, și, implicit,49  realizându-se constrângerea şi reeducarea infractorului dar 

                                           
45 Constantin Mitrache, Drept penal roman, partea generala, editia a III a revazuta si adaugita, Casa de editura si 

presa Sansa, 1999, pag. 147 
46 Constantin Mitrache, Drept penal roman, partea generala, editia a III a revazuta si adaugita, Casa de editura si 

presa Sansa, 1999, pag. 289   
47 Având in vedere că individualizarea legală rămâne la un cadru general, în doctrina penală s-a afirmat, că de fapt, 

aşa-zisa individualizare legală nu este altceva decât o falsă individualizare (Reymond Saleiiles, L'individulisation de 

la pcine, Paris, Alan, ed. 11-a 1909, pag. 200) citat de C. Bulai în op. cit. pag. 45. 
48 M. Basarab, Drept penl, partea. generală., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, pag. 162. 
49 Constantin Mitrache, Drept penal roman, partea generala, editia a III a revazuta si adaugita, Casa de editura si 

presa Sansa, 1999, pag. 289 



și prevenția săvârșirii de noi infracțiuni. 

Criteriile generale de individualizare a pedepsei sunt prevăzute de 

dispoziţiile art.74 alin.1 din codul penal român, care dau posibilitatea judecătorului 

să realizeze o operă de individualizare judiciară a pedepselor mai apropiată de 

exigenţele finalităţii legii penale şi care să materializeze mai bine principiile 

echităţii şi ale proporţionalităţii.  

Individualizarea judiciară a modalității de executare a pedepsei, la 

rândul său, asigură conștientizarea, de către inculpat a importanței valorilor sociale 

încălcate și modelarea conduitei acestuia, astfel ca, pe viitor, să nu mai săvârșească 

fapte prevăzute de legea penală.  

În acest, sens, prin dispunerea suspendării sub supraveghere a executării 

pedepsei, instanţa de judecată apreciază că reeducarea infractorului poate avea loc 

şi fără executarea pedepsei, prin stimularea eforturilor de autoeducare a In 

acestuia, dovedită prin buna conduită în termenul de încercare.50  

În altă ordine de idei, cele două instituţii prevăzute de Codul penal 

român, respectiv „ renunţarea la aplicarea pedepsei „ şi „amânarea aplicării 

pedepsei” lărgesc baza de apreciere a judecătorului, punând accentul pe 

necesitatea resocializării infractorului faţă de elementul coercitiv al pedepsei.  

Concluzia noastră este aceea că reglementările normative în vigoare 

privind instituţia individualizării judiciare realizate de judecător, asigură atât 

prevenția generală, cât și prevenția specială, iar sancțiunea dispusă trebuie să fie 

adecvată situaţiei de fapt, scopului legii şi scopului procesului penal. 

 

CAPITOL IV 

                                           
50 Constantin Mitrache, Drept penal roman, partea generala, editia a III a revazuta si adaugita, Casa de editura si 

presa Sansa, 1999, pag. 302 



STUDIU COMPARATIV IN DOMENIUL DREPTULUI RUTIER 

EUROPEAN 

 

Coduri penale și codul rutier 

În legislația altor state, în privința infracțiunilor rutiere, principalele 

încriminări ale acestor fapte penale sunt  Codul penal și codul rutier. 

Legislația străină nu este uniformă sub aspectul conținutului încriminării 

infracțiunii rutiere, acesta fiind specific fiecărui sistem de drept, în raport de 

realitățile ce caracterizează fiecare societate și în raport de politica penală a fiecărui 

stat. 

Așadar, condițiile încriminării și sancțiunile prevăzute de lege pot fi 

diferit reglementate de legea penală, ori pot prezenta elemente comune. 

 

 Prezentarea legislației naţionale a altor state privind circulaţia pe drumurile 

publice.  

Codul penal din Lituania se referă la infracțiunile rutiere în Articolul 

280, intitulat Prejudicii aduse vehiculelor sau drumurilor, facilităţilor situate pe 

acestea, în Artcolul 281, intitulat Încălcarea Regulamentelor care guvernează 

Siguranţa traficului rutier sau funcţionarea vehiculelor, în Articolul 282.  intitulat  

Încălcarea Regulamentelor care guvernează ordinea sau siguranţa traficului rutier. 

Codul penal din Suedia. Următoarele infracțiuni săvârșite din „culpă 

(neglijență)”sunt pedepsite astfel: infracțiunea de “Cauzarea morții altei 

persoane”, este prevăzută în Capitolul 3 secțiunea 7, „Cauzarea de vătămări 

corporale sau boală” este prevăzută ca infracțiune în Capitolul 3 secțiunea 8. 

Legea privind pedepsele pentru anumite încălcări ale circulației pe 

drumurile publice (1951:649) încriminează Conducerea neglijentă a unui 

autovehicul în Secțiunea 1. 



În Canada, Codul Penal încriminează Conducerea neglijentă care are ca 

rezultat vătămare corporală sau deces, Părăsirea locului accidentului, Vătămare 

corporală, sau deces, Conducere sub influenta alcoolului si a drogurilor, Vătămare 

corporala cauzata de conducere sub influenta alcoolului si a drogurilor, Alcoolemie 

peste limita legală care provoaca vătămare corporală, Conducere sub influenta 

alcoolului si a drogurilor cauzatoare de moarte, Alcoolemie peste limita legală, 

dacă se cauzeaza moartea. 

În Estonia, Codul penal încriminează Infracțiuni de trafic, în art. 422, 

denumit Încălcarea cerințelor de trafic sau a normelor de funcționare a vehiculului 

de către conducătorul auto, în art. 423, denumit Încălcarea cerințelor de trafic sau a 

normelor de funcționare a vehiculului de către conducătorul auto din neglijență.  

De asemenea, sunt încriminate Conducerea sistematică a vehiculului de 

către persoane fără drept de a conduce, Conducerea în stare de ebrietate, Încălcarea 

regulilor de siguranță in trafic sau  a regulilor de exploatare a vehiculelor  

Tot în Estonia, Legea circulatiei 007 încriminează și alte infracțiuni 

rutiere, respectiv Conducerea vehiculului de către o persoană fără drept de a 

conduce, Conducerea autovehiculului când se depășește nivelul maxim permis de 

alcool in sange, Consumul de alcool, narcotice sau substante psihotrope în urma 

unui accident de circulație de către șoferul implicat în accident, Părăsirea locului 

accidentului de circulație sau incapacitatea de a oferi asistență pentru persoanele 

care au nevoie de asistență din cauza unui accident de circulație. 

În Finlanda, Capitolul 23 din Codul penal încriminează infracțiuni de 

trafic, precum, conducerea în stare de ebrietate, Conducerea în stare de ebrietate 

prevede circumstante agravante, Incredintarea unui vehicul unei persoane în stare 

de ebrietate, Conducerea in stare de ebrietate a unui vehicul fara motor, 

Exploatarea unui vehicul fără permis, Fuga de la locul unui accident de circulație. 



În Germania,51 sunt înmatriculate 43 milioane de mașini, însă conform 

unei cercetări recente efectuate de o importantă companie de asigurări, doar 1/6 

dintre șoferi figurează ca având „puncte Flensburger”(Punkte in Flensburg). 

Codul Penal prevede părăsirea locului accidentului fără motiv, Uciderea 

din culpa, Vătămarea corporală gravă, Conducerea sub influența alcoolului sau a 

drogurilor, Revocarea permisului de conducere, Limitele de viteză în Germania și 

amenzile prevăzute pentru depășirea acestora, Reglementări privind siguranța în 

interiorul mașinilor, Conducerea sub influența alcoolului sau a narcoticelor.  

 

Legislația și jurisprudența unor state europene în privința reparării 

prejudiciului moral.  

Jurisprudența unor state europene: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, 

Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Italia, Luxemburg, 

Olanda, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Suedia, Spania, Ungaria,  oferă, pentru 

diversele tipuri de prejudicii nepatrimoniale suferite de victime prin accidentele de 

vehicule, criterii de cuantificare, precum și categorii de persoane îndreptățite la 

despăgubire, aceasta fiind un termen util de comparație și, în același timp, sursa de 

inspirație pentru soluțiile ce se vor adopta în materia dezdăunării echitabile a 

victimei.  

Persoana prejudiciată are dreptul la dezdăunare, sub forma daunelor 

morale, atât în cazul comportamentului culpabil al păgubitorului, ci şi pe baza 

răspunderii indiferent de culpă, potrivit normelor de răspundere obiectivă.  

Daunele morale sunt acordate nu numai pentru suferinţa fizică, ci şi 

pentru suferinţa psihică, generată de traumatismul corporal suferit, cât și de decesul 

unei persoane. 

                                           
51https://www.bussgeldkatalog.org/german-driving-laws/ 
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În România, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor stabilește, în 

fiecare an, limitele de despăgubire, pentru vătămările corporale, decesele, 

degradarea, distrugerile patrimoniale săvârșite în acelaşi accident rutier, indiferent 

care este numărul persoanelor păgubite, pentru accidentele de circulație.  

Deși există disproporții constatate la nivelul practicii europene, 

considerăm că jurisprudența națională este cea care reflectă cel mai bine realitatea 

economică și socială din România, iar cuantumul daunelor morale stabilite de către 

instanțele judecătorești reprezintă o dreaptă despăgubire acordată în cazul 

vătămării sănătății integrității corporale, ori a decesului victimei prin accidentele 

rutiere. 

 

Legislația Uniunii Europene și Jurisprudența, a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene,  a Curții Europene a Drepturilor Omului  

La baza tuturor acţiunilor Uniunii Europene stau Tratatele (normele care 

compun legislaţia primară), care, împreună cu legislaţia secundară formează 

Dreptul european. 

Din principiile şi obiectivele stabilite prin tratate, derivă regulamentele, 

directivele şi deciziile, ele formând legislaţia secundară. 

Dreptul european, făcând parte integrantă din sistemul juridic al statelor 

membre, conferă drepturi şi impune obligaţii atât statelor membre, cât şi 

cetăţenilor.  

Legislaţia Uniunii Europene este formată din tratatele fondatoare, care au 

instituit Uniunea Europeană şi reglementează modul de funcţionare a acesteia și 

regulamentele, directivele şi deciziile Uniunii Europene, care au efect direct sau 

indirect asupra statelor membre. Jurisprudenţa Uniunii Europene este formată din 



hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care interpretează legislaţia 

Uniunii Europene.52 

 

Principiile și regulile de bază consecrate prin legislaţia europeană și legislația 

românească privind răspunderea civilă delictuală în materia accidentelor 

rutiere  

1. Legea aplicabilă accidentelor de autovehicule în Uniunea Europeană 

Ca regulă generală, amintim că „legea aplicabilă se stabileşte în funcţie 

de locul în care se produce prejudiciul, indiferent de ţara sau ţările în care ar putea 

apărea efectele lor indirecte. În consecinţă, în cazul unor vătămări corporale sau 

daune asupra bunurilor, ţara în care se produce prejudiciul trebuie să fie ţara în care 

s-au produs vătămarea şi respectiv daunele asupra bunurilor.”53  

Această regulă nu este în contradicție cu lex loci delicti comisi, în cazul 

accidentelor de autovehicule care implică elemente de extraneitate, deoarece locul 

producerii accidentului rutier este, în acelașii timp și locul producerii pagubei, 

adică vătămarea corporală, decesul victimei, ori avarierea autovehiculului.  

Dimpotrivă, ele se completează, întrucât Lex loci delicti comisi, cea mai 

răspândită în materie, conține calificarea faptului ilicit, dar şi obligaţia pe care o 

generează.  

 

2. Legea privind dreptul internaţional privat în România 

În România, Legea nr. 105/1992 a reglementat multă vreme raporturile 

de drept internaţional privat, textul normativ consacrând lex loci delicti comisi, cu 

privire la legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale, în locul său, aplicându-se 

Cartea a VII-a din Codul civil (Legea nr. 287/2009, articolele 2557-2663).  

                                           
52 http://europa.eu/eu-law/index_ro.htm 
53 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0864 

http://europa.eu/eu-law/index_ro.htm


 

3. Aplicarea „Lex fori” pentru prejudiciile cauzate prin accidente de 

autovehicule 

„Lex fori” este legea statului a cărui instanţă a fost învestită cu 

soluţionarea conflictului care caracterizat prin elemente de extraneitate. Legea 

acelui stat se aplică pentru soluţionarea litigiului, cu condiția ca norma sa 

conflictuală să nu trimită la legea altui stat, chiar dacă şi legea altui stat este 

deopotrivă competentă pentru soluţionarea conflictului. În dreptul internaţional 

privat, nu există conflicte pozitive de competenţă. De exemplu, în ipoteza în care 

un cetăţean român suferă un prejudiciu printr-un accident de circulaţie în Austria, 

urmare a unei coliziuni cu un alt autovehicul înmatriculat într-o altă ţară (sau chiar 

în Austria), cel din urmă, fiind vinovat de producerea accidentului, se poate adresa 

atât instanţei din Austria, cât și din România în vederea soluţionării conflictului.  

 

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor Omului 

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene a 

Drepturilor Omului vizează, la rândul lor, și aspecte referitoare la circulația 

autovehiculelor pe drumurile publice, verificând în ce măsură drepturile 

persoanelor au fost respectate de instanțele naționale. Argumentăm această opinie 

prin prezentarea unora dintre cele mai relevante decizii, din care rezultă principii și 

valori protejate prin Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților 

Fundamentaleși legislația Uniunii Europene. 

 

Cooperarea internaţională în domeniul tragerii la răspundere penală a 

inculpaților, în cazul săvârșirii infracțiunilor rutiere 



Există situații în care infracțiunile rutiere sunt săvârșite de persoane în 

afara teritoriului statului ai căror cetățeni sunt.  

Pentru identificarea, urmărirea, judecarea și punerea în executare a 

hotărârii de condamnare rămasă definitivă, sunt puse la dispoziția organelor 

judiciare instrumente de cooperare internațională în materie penală. Astfel, aceste 

deziderate sunt atinse prin recunoașterea efectelor unei hotărâri judecătorești 

pronunțate de o autoritate judiciară străină, prin valorificarea dispozițiilor Legii nr. 

302 din 2004, referitoare la emiterea și punerea în executare a mandatului 

European de arestare, dar și în baza convențiilor bilateral între state, privind 

extrădarea.  

 

Cooperarea internaţională în domeniul securității circulaţiei rutiere 

„În fiecare zi, mor o sută de oameni pe drumurile europene. Din 2001 

încoace, am făcut progrese mari, reușind să salvăm aproximativ 80 000 de 

vieți. Însă numărul persoanelor decedate și rănite pe drumurile europene este încă 

de neacceptat. În prezent, analizăm ce fel de mașini folosesc șoferii, pe unde și 

cum le conduc și dorim să reducem la jumătate numărul deceselor rutiere până în 

2020.”54 

Diminuarea numărului de infracţiuni rutiere şi al victimelor accidentelor 

de circulaţie poate fi asigurat prin efortul conjugat al statelor, materializat prin 

încheierea convenţiilor privind securitatea circulaţiei rutiere, respectiv: Convenţia 

Europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării 

dreptului de a conduce un vehicul cu motor- Bruxelles, 3 iunie 1976, 

Programul de siguranță rutieră 2011-2020, adoptat de Comisia Europeană 

Bruxelles, în data de 20 iulie 2010, dar și prin elaborarea unor proiecte la nivelul 

                                           
54 Siim Kallas, vice-președintele Comisiei Europene și totodată comisarul responsabil de transporturi, prezentat pe 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-970_ro.htm 



Uniunii Europene, cu privire la comportamentul la volan, cu privire la vehicule, 

cu privire la motociclete și mopede, cu privire la drumuri, cu privire la siguranța 

bicicliștilor, cu privire la conducătorii auto în vârstă și la conducătorii auto în 

vârstă de 15-24 de ani, reguli privind timpul de conducere, reguli privind 

transportul mărfurilor periculoase.  

 

Strategia naţională pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2015 – 2020 

Se poate aprecia că în România ultimilor 15 ani, circulaţia rutieră a 

cunoscut o dezvoltare alertă datorită creșterii numărului posesorilor de premise de 

conducere, în concordanță cu dublarea parcului de autoturisme. 

În perioada 2010-2013, numărul de victime din accidentele rutiere a 

scăzut în România cu 22%, peste media UE de 18%. Acest fapt s-a datorat 

măsurilor adoptate în principal în direcția impunerii legii, a îmbunătățirilor aduse 

infrastructurii rutiere, a gradului de pregătire a conducătorilor auto și a sistemului 

de intervenție în caz de accident.55  

Pe plan internațional, așa cum am arătat, Comisia Europeană a decis 

elaborarea noilor orientări pentru perioada 2011 – 2020, cu privire la siguranţa 

rutieră în spaţiul european, menţinându-și obiectivul principal, și anume reducerea 

deceselor cu 50% comparativ cu perioada anterioară. 

Pornind de la obiectivul Comisiei Europene și de la realităţile actuale, 

incluzând și incidentele înregistrate în domeniul siguranţei rutiere, astfel cum 

rezultă din datele prezentate, a rezultat necesitatea elaborării Strategiei naţională 

pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2015 – 2020, care să exprime direcția 

și strategia, necesare stabilirii unei politici guvernamentale care să vizeze nu numai 

siguranţa rutieră, ci şi căile de dezvoltare a acesteia.  

                                           
55 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-07-28_Strategie_Siguranta_Rutiera_2015.pdf 



La acestea, se mai adaugă obligaţiile asumate potrivit documentelor 

Comisiei Europene, obligații pe care România le are și trebuie să le respecte în 

calitate de stat membru al Uniunii Europene, dar și faptul că ”viata, sanatatea, 

integritatea corporala si libertatea persoanei au devenit valori sociale supreme in 

tara noastra, fiind garantate de catre Constitutia Romaniei.”56 

Capitolul 5 al Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră pentru 

perioada 2015 – 2020 menționează Obiectivul general al strategii, acesta fiind ca, 

timp de 10 ani, începând cu anul 2010, să se reducă, la jumătate, numărul 

accidentelor rutiere soldate cu decese, astfel încât în anul 2020, să se înregistreze 

cel mult 1188 de decese, comparativ cu numărul de 2377 în anul 2010. 

 

CONCLUZII 

 

 

A.  Viața este o prioritate ! 

Trăim pentru a ne bucura de tot ce suntem. De altfel, suntem ceea ce 

gândim, de aceea trebuie să gândim doar în beneficiul vieții, această valoare pe 

care atunci când o avem nu o prețuim de ajuns. 

Totul în viață are o măsură ! Măsura trebuie să ne aparțină tuturor, mic 

și mare, învățat sau neînvățat. Să prețuim viața, acest drept pe care nicio instanță 

supremă din lume nu îl mai poate reda a doua oară. 

 

B. „Viața este o prioritate”......o prioritate pentru legiuitor, o valoare 

supremă protejată de Legea Penală – DREPTUL LA VIAȚĂ este un drept 

consfințit în orice Lege Fundamentală a oricărui stat de drept. 

                                           
56Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal român - partea specială, ediţie revizuită şi adăugită, Casa de Editură şi 

Presa „Şansa" S.R.L., Bucureşti, 2001, pag.87. 



Nimic nu rămâne mai important pentru autoritățile statului decât de a 

acorda PRIORITATE ABSOLUTĂ descoperirii întregului material probator 

administrat și valorificat atunci când soluționarea, atât a cauzelor penale cât și a 

cauzelor civile țin strict de valoarea socială apărată de lege, respectiv VIAȚA. 

În țara noastră, codificarea în materia regimului circulației rutiere se 

constituie atât ca și o reflecție unitară raportată la principii și reguli clar definite 

care exprimă specificul acestui domeniu, dar și în corelații cu instrumentele 

juridice internaționale în materie. 

De aceea, stabilirea și sancționarea faptelor ce reprezintă infracțiuni la 

circulația pe drumurile publice constituie un demers complex, cu caracter unitar, 

ce corespunde necesității de a stabili corelații precise între toate normele aplicabile 

circulației pietonilor și vehiculelor pe drumurile publice. 

Astfel s-a considerat necesar ca infracţiunile rutiere să aibă o 

reglementare distinctă  justificată de specificul săvârşirii unor asemenea fapte de 

participanţii la traficul rutier şi pietonal. 

De aceea ne exprimăm opinia că se impune o mai corectă şi justă 

reglementare normativă a infracţiunilor rutiere în sensul ca acestea să cuprindă 

dispoziții clare, precise, în concordanţă cu normele europene, specificarea 

făcându-se în funcție de: semnificația sintagmei de ”circulaţie pe drumurile 

publice”; principiile generale; obligaţiile generale şi răspunderea; condiţiile 

concrete în care o persoană are dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile 

publice; condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele pentru a 

putea circula pe drumurile publice; definirea conceptelor, dar și a termenilor 

utilizați de legiuitor.  

De asemenea, în raport de actualele prevederi legale considerăm 

oportune și obligatorii modificările dispozițiilor legale în vederea corelării acestora 



cu legislația existentă în alte ţări, în care domeniul rutier este reglementat de 

coduri moderne, distincte de codul penal.  

Cu privire la permisele de conducere auto în  Uniunea Europeană, 

consider necesară reglementarea de a înscrie în obligațiile care revin statului 

roman  transpunerea în legislația internă a directivelor Uniunii Europene cât și 

adaptarea la realitățile specifice  circulației rutiere din țara noastră. 

Considerăm a fi, de asemenea, necesară realizarea unei conexiuni între 

toate birourile importante de poliție din Europa, un sistem on-line. Necesitățile 

acestui sistem derivă din modul de cooperare al Punctelor de Contact Frontex care 

efectuează acele verificări mult mai rapide pe anumite segmente ale 

infracționalității, cu ajutorul internetului. 

Este cunoscut faptul că verificările unor persoane sau vehicule sunt 

destul de greoaie deoarece sunt multe persoane cât și vehicule care părăsesc 

Spațiul European de Securitate înainte de a fi date în urmărire.  

Sens în care durata de verificare devine din ce în ce mai mare iar 

autoritățile statului, respectiv organele judiciare, în spetă, se confruntă cu mari 

probleme. De aceea susținem că un sistem on-line ar fi oportun și eficient, acesta 

putând realiza o transmisie de date securizată, iar dacă acest lucru nu este posibil, 

printr-un program special care să reziste atacurilor cibernetice chiar dacă este 

folosită rețeaua comercială. 

Rolul acestui sistem pe care îl susținem este acela de a nu permite 

scăparea infractorilor până la introducerea alertei în sistemul de informații 

european. 

 

C. Evenimentele rutiere generează pagube mai mult sau mai puţin 

însemnate, inclusiv vătămări corporale. În urma unui acestora, proprietarul îşi 



repară avariile auto, contravaloarea reparaţiilor, fiind preluată de asigurator, în 

baza contractului de asigurare. 

În cazul producerii prejudicii unor terţe persoane, vinovatul de accident 

răspunde pentru remedierea acestora. Responsabilitatea intervine şi în cazul 

părinţilor pentru prejudicii cauzate de faptele copiilor minori dar şi în cazul 

comitenţilor pentru prejudiciile cauzate de faptele prepuşilor. În toate situațiile 

anterior menționate sunt întrunite elementele răspunderii civile faţă de terţe 

persoane (răspunderea civilă delictuală). 

 

D. Tot în dreptul intern al României, se încadrează şi convenţiile 

internaţionale la care aceasta este parte, convenții care, așa cum am arătat, consacră 

reguli precum Lex loci delicti comisi și Lex fori,  pentru prejudiciile cauzate prin 

accidente de autovehicule, ce implică elemente de extraneitate.  

În cuprinsul tezei, am demonstrat cât de importante sunt elaborarea și 

implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră, în scopul 

preîntâmpinării evenimentelor rutiere, precum și armonizarea legislaţiei interne cu 

conceptele, categoriile, normele  în materie, existente în alte state europene, 

Statului Român revindu-i obligația de a transpune, în legislaţia internă, directivele 

Uniunii Europene. 

 

E.  Propunem în concluzia celor anterior susținute, dezvoltarea unei 

strategii manageriale referitoare la „Cooperarea judiciară și polițienească în 

Spațiul European în materia infracțiunilor săvârșite la regimul circulației rutiere”. 

Miniștrii Afacerilor Interne și Justiției din statele membre consideră 

necesară o asemenea cooperare deoarece odată cu desființarea controalelor la 

frontierele UE, pe lângă persoanele de bună credință care se bucură de dreptul de a 



circula liber sunt și foarte multe care încalcă legea, se sustrag și obstrucționează 

îndeplinirea justiției. 

De aceea redimensionarea unei instituții europene capabilă, eficientă și 

operativă care să permită schimbul de informații de la nivelul serviciilor secrete și 

polițiilor naționale pentru prevenirea și combaterea terorismului, crimei 

organizate, migrației, cât și a infracțiunilor săvârșite la regimul circulației și nu 

numai se impune fără doar și poate. 

Cooperarea, ca și fundament al unei strategii manageriale în prevenirea 

evenimentelor rutiere, se poate realiza doar prin încredere între instituții și oameni, 

încredere care se câștigă prin muncă și prin rezultate obținute în comun. 

 

F. Și nu în ultimul rând, propunem elaborarea unui Cod Rutier care să 

cuprindă toate aspectele necesare unei optimizări manageriale, cu referire strictă la 

infracțiunile săvârșite la regimul circulației rutiere. 

Aceasta, întrucât, reglementarea actuală în materie nu are caracter 

unitar, identificându-se imprecizii dar şi necorelări ale termenilor cu consecința 

unei jurisprudențe neunitare în materia „infracţiunilor rutiere”. 

Pentru România, este imperios necesară elaborarea unui „Cod rutier”, în 

favoarea acestei opinii pledând mai multe argumente, printre care armonizarea 

legislaţiei interne cu conceptele, categoriile, normele  în materie, existente în alte 

state europene, eliminarea actelor normative subsidiare O.U.G. nr. 195/2002 și  

Codului penal şi reglementarea în mod unitar a infracţiunilor săvârșite de 

participanţii la traficul rutier.  

Necesitatea elaborării unui viitor Cod rutier rezidă și din nevoia de 

reglementare, în concret, a răspunderii civile, în privința contravenţiilor şi 

infracţiunilor rutiere. Aşa cum jurisprudența a demonstrat, aplicarea regulilor din 

Codul civil caracteristice răspunderii civile delictuale, sau contractuale, ori 



reglementările normative referitoare la răspunderea asigurătorului nu este adecvată 

caracteristicilor fenomenului circulaţiei pe drumurile publice.  

Concluzia este aceea că se justifică existenţa unei reglementări speciale 

în această materie, care să cuprindă într-un viitor Cod Rutier, atât norme de drept 

substanţial cât şi norme de procedură.  
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