
EXPUNERE DE MOTIVE 
LEGE

pentru completarea art. 91 alin (3) din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal

Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal din 17 iulie 2009 publicată in Monitorul Oficial 
nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cel mai important 
instrument al statului in reglementarea relaţiilor de apărare socială generate de 
savarşirea infracţiunilor. Codul Penal reglementează incriminarea faptelor ce constituie 
infracţiuni, in scopul protecţiei societăţii, prin prevenirea infracţiunilor şi tragerea la 
răspundere penală a celor care nu se conformează.

în ceea ce priveşte infracţiunea de ucidere din culpă reglementată de articolul 192, cea 
de conducere a unui vehicul tara permis de conducere reglementată de art. 335, respectiv 
conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe reglementată 
de art. 336, evidenţiez următoarele aspecte:

în cazul unui concurs de infracţiuni realizat prin savarşirea infracţiunii de ucidere din 
culpă {art.192 alin. 2) şi cea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere (art. 
335 alin. (l)-(3) ori conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanţe 
reglementată (art. 336 alin. (l)-(3)-, legea permite posibilitatea ca persoanei vinovate 
să i se aplice suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

La nivelul UE, numărul deceselor cauzate de accidente rutiere în 2021 a crescut cu 5 % 
faţă de anul precedent, deşi comparaţiile cu 2020 sunt puternic influenţate de tiparele de 
trafic din fiecare ţară pe perioada pandemiei. între 2019 şi 2020, numărul deceselor 
cauzate de accidente rutiere a scăzut cu 17 %.

Clasamentul global al ratelor mortalităţii pe ţări nu s-a schimbat în mod semnificativ, cele 
mai sigure drumuri aflându-se în Suedia (18 decese la un milion de locuitori), în timp ce 
România (93/milion) a raportat cea mai mare rată in 2021 din Uniunea Europeană. Media 
UE a fost de 44 de decese din accidente rutiere la un milion de locuitori.

Numărul de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori - date 
preliminare pentru 2021
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Situaţia privind dinamica accidentelor rutiere în anul 2019 comparativ cu anul 2018

Dinamica accidentelor rutiere grave 2009-2019

Răniţi
Grav

Persoane
decedateAnul Accidente

90972009 10.214 2797
85092010 9253 2377
87682011 9290 2018
88602012 9366 2042

1861 81582013 8555
81222014 8447 1818

1892 90572015 9380
1913 82872016 8688
1951 81722017 8624
1867 81442018 8569

2019* 1864 81258642



2018 %Dinamica accidentelor rutiere 2019 (+/-)
Accidente grave:

8.642 8.569 +73 +0,85Total
1.867 -3 -0,161.864Persoane decedate

-0,238.125 8.144 -19Răniţi grav
3.410 3.427 -17 -0,49Răniţi uşor în acc. grave

Accidente uşoare
22.504 21.634 +870 +4,02Total

27.139 +995 +3,66- Răniţi uşor în acc. uşoare 28.134

Sursa: Politia Romana

Conform raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2021, a crescut numărul 
inculpaţilor trimişi în judecată pentru accidente mortale de circulaţie (473) şi ponderea 
acestora (3,8%), faţă de 396 în anul 2020.

Infracţiuni contra 
regimului circulaţiei 

drumurile

Anul

pe
publice

2012 14.328
15.9072013
14.5602014

2015 17.120
20.1242016
20.3802017

2018 22.047
25.1212019
23.6272020

2021 26.062
+10,3%2021 

+ /-2020

Sursa: Bilanţul Parchetului de pe langa ICC), 2021

Faţă de cele de mai sus, datele statistice relevante pentru România, prezentate atât de 
Comisia Europeană, cât şi de instituţiile naţionale (Poliţia Română, Parchetul General) 
denota o proporţie însemnată de participanţi la trafic vulnerabili: şoferii, pietonii, 
cicliştii şi motocicliştii. Accidentele rutiere mortale cauzate de accidente rutiere nu le 
afectează doar pe victime, ci şi pe familiile acestora şi pe întreaga societate, iar costurile 
socio-economice estimate sunt semnificative.

O parte semnificativă a accidentelor grave de circulaţie soldate cu victime decedate o 
reprezintă cazurile de ucidere din culpă în concurs cu infracţiunea de conducere fără 
permis sau cu cea de conducere sub influenţa alcoolului.

Practica instanţelor de judecata de a soluţiona astfel de cazuri prin hotarari definitive 
şi irevocabile de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere a intrat în atenţia



opiniei publice, atitudinea generală fiind ca sancţiunea aplicata este considerată prea 
blândă în raport cu importanţa obiectului infracţiunii ocrotite de stat prin politica 
penală, şi anume relaţiile sociale referitoare la dreptul la viaţa.

Gradul de pericol social ridicat pe care îl prezintă aceste variante agravate ale infracţiunii 
de ucidere din culpă trebuie sancţionat în mod adecvat pentru a realiza dezideratul social 
de a preveni şi ocroti viaţa persoanelor participante la traficul rutier prin politica penală 
in stat.

în consecinţa, este necesara completarea legii care să aibă următoarele efecte:

Să ocrotească relaţiile sociale referitoare la dreptul la viaţă prin aplicarea unor 
sancţiuni adecvate în raport cu gravitatea faptei de ucidere din culpă reţinută în concurs 
cu infracţiunea de conducere fără permis sau cu cea de conducere sub influenţa alcoolului 
ori a substanţelor psiho-active. Aplicarea sancţiunii este necesară pentru disciplinarea 
conduitei destinatarilor legii.

Să creeze premisele reducerii incidenţei accidentelor rutiere soldate cu ucidere din 
culpa in concurs cu infracţiunea de conducere fără permis sau cu cea de conducere sub 
influenţa alcoolului ori a substanţelor psiho-active.

Să determine schimbarea atitudinii destinatarilor legii penale faţă de valorile 
sociale prin funcţia preventiv-educativă de a forma conştiinţa specifică de respect pentru 
valorile sociale constituite în jurul dreptului la viaţă şi integritate ale persoanei, ocrotite 
de legea penală.

Iniţiator:

Robert-Marius CAZANCIUC, senator PSD

FENECHIU Cătălin-Daniel, senator PNL
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