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Dispozitii relevante din Codul penal 

 

Art. 192: Uciderea din culpă 
(1)Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu 
la 5 ani. 
(2)Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a 
măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru 
efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 
Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie 
prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. 
(3)Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor 
persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se 
majorează cu jumătate. 
 

Art. 196: Vătămarea corporală din culpă 
(1)Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârşită din culpă de către o persoană 
aflată sub influenţa băuturilor alcoolice ori a unei substanţe psihoactive sau în 
desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea însăşi infracţiune se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 
(2)Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 
(3)Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârşită ca urmare a nerespectării 
dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei 
profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi, pedeapsa 
este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. 
(4)Dacă urmările prevăzute în alin. (1)-(3) s-au produs faţă de două sau mai 
multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. 
(5)Dacă nerespectarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau 
desfăşurarea activităţii care a condus la comiterea faptelor prevăzute în alin. 
(1) şi alin. (3) constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind 
concursul de infracţiuni. 
(6)Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate. 
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Art. 335: Conducerea unui vehicul fără permis de conducere 
(1)Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de 
către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu 
închisoarea de la unu la 5 ani. 
 (2)Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede 
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei 
permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din 
care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat 
ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu 
are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
(3)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un 
vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de 
conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre 
care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau 
sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive. 
 
Art. 336: Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor 
substanţe 
(1)Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede 
obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la 
momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 
0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau 
cu amendă. 
 (2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor 
substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede 
obligativitatea deţinerii permisului de conducere. 
(3)Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. 
(2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau 
produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor 
persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării 
probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, 
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 
 
 
Art. 338: Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea 
urmelor acestuia 
(1)Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului 
care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului 
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sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către 
examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor 
practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat 
într-un accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 
 (2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a 
modifica starea locului sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din 
care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii 
uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa 
locului. 
(3)Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când: 
a)în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale; 
b)conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el 
însuşi persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să 
acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de 
identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, 
consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul 
accidentului; 
c)conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de 
îndată poliţia, iar după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de 
poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul, în vederea 
întocmirii documentelor de constatare; 
d)victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat 
evenimentul la cea mai apropiată unitate de politie. 
 


