
EXPLICATII CONTRAVENTII SI INFRACTIUNI IA3 
 

1. Raspuns corect: b 
 

Conform prevederilor art. 96, alin. 2 din O.U.G. 195/2002, “sanctiunile 
contraventionale complementare sunt urmatoarele: 
a) aplicarea punctelor de penalizare; 
b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat; 
c) confiscarea bunurilor destinate savarsirii contraventiilor…ori folosite in acest scop; 
d) imobilizarea vehiculului; 
e) radierea din oficiu a inmatricularii sau inregistrarii autovehiculului”. 

 
2. Raspuns corect: b 

 
Art. 95, alin. 1 din O.U.G. 195/2002 precizeaza: “Incalcarea dispozitiilor prezentei 

ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc elementele constitutive ale unei 
infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca 
sanctiune principala…” 

 
3. Raspuns corect: c 

 
Potrivit prevederilor art. 99, alin. 1, pct. 15 din O.U.G. 195/2002 “constituie 

contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa I de 
sanctiuni…nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului”. 

 
4. Raspuns corect: c 

 
Art. 197 alin. 1 din Regulament precizeaza: “Permisul de conducere al unei 

persoane declarata inapta din punct de vedere medical de catre o institutie medicala 
autorizata, se retrage de catre serviciul politiei rutiere…” 

 
5. Raspuns corect: a 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea 2. 

 
6. Raspuns corect: b 

 
In Cap VI – Infractiuni si pedepse - Art. 86, alin. 2, din O.U.G. 195/2002 se 

stipuleaza: “Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o 
persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau 
subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv…se pedepseste cu inchisoare de la 
6 luni la 3 ani sau cu amenda”; conform alin. 3 al aceluiasi articol “cu pedeapsa 
prevazuta la alin. 2 se sanctioneaza si persoana care incredinteaza cu stiinta un 



autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pr drumurile publice, unei persoane care se 
afla in una din situatiile prevazute la..alin. 2..”. 

 
7. Raspuns corect: a 

 
Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe o durata de: 

30 e zile pentru:  
a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la 

trecerile la nivel cu calea ferata; 
b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a 

drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de 
deplasare a autovehiculului sau tramvaiului; 

c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept; 
d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului; 
e) nerespectarea regulilor privind depasirea; 
f) nerespectarea semnalelor , indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in 

exercitarea atributiilor de serviciu; 
g) neprezentarea la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs un 

accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale(cu exceptiile 
prevazute de lege)(art. 100, alin. 3, lit. a – g din  O.U.G. 195/2002). 

60 e zile pentru: 
a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea pe 

culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie 
din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 

b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anume segment 
de drum public; 

c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau 
intercalarea intr-o astfel de coloana; 

d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar 
manevra de depasire(art. 101, alin. 3, lit. a-d din O.U.G. 195/2002) 

90 e zile pentru: 
a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii,   

infractiune;                    
b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de franare sau la mecanismul 

de directie…; 
c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt 

coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore 
sunt in functiune; 

e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum 
respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, 
potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.(art. 102, alin. 3, 
lit. a-e din O.U.G. 195/2002). 
Fapta indicata la raspunsul de la lit. b) constituie infractiune, iar cea de la raspunsul 

de la lit. c) se sanctioneaza cu amenda si puncte de penalizare. 



8. Raspuns corect: c 
 

Potrivit prevederilor Cap. VI – Infractiuni si pedepse - art. 87, alin. 1, din O.U.G. 
195/2002 “ conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o 
persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80g/l alcool pur in sange se 
pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani”. Daca alcoolemia constatata este sub 
aceasta limita, fapta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, ca sanctiune 
principala si cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 
de zile (a se vedea si explicatia de la intrebarea cu nr. 7). 

 
9. Raspuns corect: b 

 
A se vedea prevederile art. 102, alin. 3, lit. e reprodus la explicatia de la 

intrebarea cu nr. 7. In cazul raspunsului de la lit. a): daca viteza maxima legala admisa 
pentru circulatia intr-o localitate este de 50 km/h, iar conducatorul autovehiculului a 
circulat cu o viteza de 90 km/h nu este indeplinita conditia pentru a se aplica masura 
suspendarii exercitarii dreptului de a conduce. 

In cazul raspunsului de la lit. b): in textul de lege prevazut la art. 102, alin.3, lit. e 
se foloseste expresia “viteza maxima admisa pe sectorul de drum respectiv”; or, 
indicatorul de restrictie intalnit de conducatorul autovehiculului reglementeaza 
utilizarea vitezei pe sectorul de drum respectiv, iar nerespectarea semnificatiei acestuia 
atrage dupa sine (daca se incalca prevederile art. 102, alin. 3, lit. e ) suspendarea 
exercitarii dreptului de a conduce. 

Fapta prevazuta in raspunsul de la lit. c) constituie infractiune si se sanctioneaza 
ca atare. 

 
10. Raspuns corect: a,b,c 

 
Situatiile in care se retine permisul de conducere si se elibereaza o dovada 

inlocuitoare fara drept de circulatie, sunt:                       
 

a) punerea in circulatie pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai 
neinmatriculat sau neinregistrat; 

b) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana 
al carei permis este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte 
vehiculul respectiv, sau permisul i-a fost retras sau anulat ori caruia exercitarea 
dreptului de conducere i-a fost suspendata, sau nu are dreptul de a conduce 
autovehicule in Romania; 

c) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana 
care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange; 

d) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana 
care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente 
cu efecte similare acestora; 



e) refuzul, impotrivirea sau sustragerea conducatorului unui autovehicul…de a se 
supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat in vederea stabilirii 
alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a 
medicamentelor cu efecte similare acestora; 

f) parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului…implicat intr-un 
accident de circulatie in urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii 
corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor personae, ori daca accidentul s-a 
produs ca urmare a unei infractiuni , fara incuviintarea politiei care efectueaza 
cercetarea locului faptei; 

g) fapta conducatorului de vehicul…de a consuma alcool, produse ori substante 
stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui 
accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii 
corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane , pana la recoltarea probelor 
biologice ori pana la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau 
pana la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora in aerul expirat;  

h) organizarea sau participarea in calitate de conducator de vehicul sau de animale la 
intreceri neautorizate pe drumurile publice; 

i) lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul 
care transporta produse sau substante periculoase; 

j) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, 
infractiune; 

k) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de franare sau mecanismul de 
directie; 

l) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt 
coborate ori in curs de coborare  sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore 
sunt in functiune (art. 111, alin. 3 din O.U.G. 195/2002). 

 
11. Raspuns corect: c 

 
Potrivit prevederilor Cap VI – Infractiuni si pedepse - art. 86, alin. 2, din O.U.G. 

195/2002 “conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o 
persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau 
subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau permisul i-a fost retras sau 
anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are 
dreptul de a conduce autovehicule in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni 
la 3 ani sau cu amenda”. 

In cazul conducerii pe drumul public a unui vehicul care nu are efectuata 
inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate, se aplica o amenda si se retine 
certificatul de inmatriculare. 

In cazul retinerii permisului de conducere, conducatorului auto i se da o dovada 
innlocuitoare cu sau fara drept de circulatie. 

 
 
 



 
 
 

12. Raspuns corect: b 
 

In cazul in care conducatorul de autovehicul savarseste intr-un interval de 6 luni 
de la data restituirii permisului de conducere, o noua fapta pentru care legea prevede 
retinerea permisului in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pe o 
perioada da 30, 60 sau 90 de zile, conform prevederilor art. 103, alin. 2 din O.U.G. 
195/2002, “perioada de suspendare se majoreaza cu inca 30 de zile”; deoarece pentru  
conducerea autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice sanctiunea prevazuta este 
de 90 de zile, la acestea se mai adauga inca 30 de zile. 

 
13. Raspuns corect: a 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 7 
In situatia prezentata in raspunsul de la litera b) conducatorul autovehiculului va 

fi sanctionat cu amenda si puncte de penalizare. 
In situatia prezentata in raspunsul de la lit. c) exercitarea dreptului de a conduce 

se suspenda pe o perioada de 90 de zile. 
 

14. Raspuns corect: a,b,c 
 

Conform prevederilor art. 103, alin. 1, lit. a) din O.U.G. 195/2002, “suspendarea 
exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune pentru o perioada de 30 de 
zile, daca titularul permisului de conducere a savarsit contraventii care cumuleaza 15 
puncte de penalizare”. 

A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 7. 
 

15. Raspuns corect: b 
 

Art. 96, alin. 6, lit. a) din O.U.G. 195/2002 stipuleaza ca sunt supuse confiscarii 
“mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite 
pe..autovehicule”(altele decat cele utilizate de autovehiculele cu regim de circulatie 
prioritara). 

Sunt supuse confiscarii dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor 
tehnice de supraveghere a traficului, nu si dispozitivele de detectare a radarului. 
In situatia instalarii pe autovehicul a unor mijloace de iluminare suplimentare sau 
neomologate, se retine certificatul de inmatriculare al autovehiculului. 

 
16. Raspuns corect: b 

 
A se vedea explicatiile de la intrebarea cu nr. 1  
 



Potrivit prevederilor art. 117, alin. 1 din O.U.G. 195/2002 “imobilizarea unui vehicul 
se dispune de catre politistul rutier in urma savarsirii de catre conducatorul acestuia a 
uneia din urmatoarele fapte: 
a) conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat ori cu numar de 

inmatriculare sau de inregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul 
de inmatriculare sau de inregistrare; 

b) conducerea unui vehicul a carei stare tehnica pune in pericol grav siguranta 
circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul; 

c) conducerea unui vehicul cu incalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor 
periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite; 

d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei 
fapte de natura penala; 

e) refuza sa se legitimeze; 
f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante 

ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu 
poate fi asigurata de o alta persoana; 

g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege; 
Potrivit alin. 2 al aceluiasi articol “imobilizarea unui vehicul se dispune si in cazul in 

care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri savarseste o fapta de natura penala 
sau este urmarit pentru savarsirea unei infractiuni”. 

 
17. Raspuns corect: a,b,c 

 
In conformitate cu prevederile art. 221, alin. 1 din Regulament “perioada de 

suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea 
titularului, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii: 
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie; 
b) a obtinut permis de conducere cu cel putin 1 an inainte de savarsirea faptei; 
c) in ultimii 3 ani de la data savarsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei 

de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o asemenea 
masura; 

d) in ultimii 2 ani de la data constatarii contraventie pentru care se aplica sanctiunea 
contraventionala complementara nu a mai avut suspendata exercitarea dreptului de 
a conduce autovehicule sau tramvaie”. 

 
18. Raspuns corect: a 

 
Potrivit prevederilor art. 112, alin. 1, litera d) din O.U.G. 195/2002 certificatul de 

inmatriculare ..se retine de catre politia rutiera “cand vehiculul circula cu defectiuni 
majore la sistemele de iluminare – semnalizare sau cu cu alte dispozitive decat cele 
omologate”. 

Conform Anexei 2 din RNTR Nr. 7(publicat in Monitorul Oficial.. Nr. 1160 din 
21.12.2005) autovehiculul poate fi dotat cu 2 sau patru faruri. 



Pe autovehicul pot fi aplicate reclame publicitare cu conditia ca acestea sa nu 
restranga sau sa estompeze vizibilitatea sau sa diminueze eficacitatea dispozitivelor de 
iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare. 

 
 

19. Raspuns corect: c 
 

A se vedea art. 112, alin. 1, lit. d) reprodus la explicatia de la intrebarea cu nr. 18. 
Autovehiculul poate fi dotat cu a treia lanterna stop. 
Fapta prevazuta la raspunsul c) se sanctioneaza cu amenda. 

 
20. Raspuns corect: a,c 

 
Odata cu retinerea certificatului de inmatriculare, politistul rutier retrage si 

numerele de inmatriculare ale autovehiculului in urmatoarele cazuri: 
a) cand nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul 

produselor periculoase; 
b) placutele cu numerele de inmatriculare sau de inregistrare nu sunt conforme cu 

standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decat cele omologate; 
c) datele din certificatul de inmatriculare sau de inregistrare nu concorda cu 

caracteristicile tehnice ale vehiculului; 
d) vehiculul nu a fost radiat din circulatie in cazurile prevazute de lege; 
e) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin 

accidente de circulatie; 
 

21. Raspuns corect: a,b,c 
 

A se vedea art. 100, alin. 3, lit. e din O.U.G. 195/2002 reprodus la explicatia de la 
intrebarea cu nr. 7. 

Conform prevederilor art. 59, alin.1 din O.U.G. 195/2002 “in intersectiile cu 
circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere 
vehiculelor care circula pe sine.”(cu exceptia cazului cand acestea efectueaza virajul spre 
stanga, sau cand semnalizarea din zona stabileste o alta regula de circulatie); 
neacordarea prioritatii vehiculelor care au acest drept este sanctionata conform 
articolului la care s- facut referire(lit. c). 

 
22. Raspuns corect: a,b,c 

 
Anularea permisului de conducere se dispune atunci cand “titularului permisului 

de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva,  pedeapsa 
complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de 
vehicule, prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal”.(art. 114, alin. 1, lit. d din O.U.G. 
195/2002). 



Potrivit prevederilor Cap. VI – Infractiuni si pedepse - art. 85, alin. 4, - al O.U.G. 
195/2002, “conducerea pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care 
nu are drept de circulatie in Romania se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani” 

In cadrul aceluiasi capitol, la Art. 86, alin. 2 se stipuleaza: “Conducerea pe 
drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana al carei permis de 
conducere..i-a fost retras…se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amenda”;  
 Art. 114, alin. 1, lit. b) din O.U.G.195/2002 prevede ca anularea permisului de 
conducere se dispune cand “titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o 
hotarare judecatoreasca definitive pentru infractiunile prevazute la art. 85, art. 86 alin. 2 
…” 

 
23. Raspuns corect: a,b 

 
Conform prevederilor art. 112, alin. 1, lit. s, din O.U.G.195/2002, certificatul de 

inmatriculare al vehiculului se retine atunci cand “vehiculul nu este asigurat de 
raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform 
legii”. 

Aliniatul 3) al aceluiasi articol precizeaza ca “in situatiile prevazute la alin. 1, lit. …s, 
odata cu retinerea certificatului de inmatriculare, politistul rutier retrage si numerele de 
inmatriculare sau de inregistrare”. 

 
24. Raspuns corect: a,b 

 
Potrivit prevederilor Cap. VI – Infractiuni si pedepse – art. 87, alin. 2 din O.U.G. 

195/2002, se pedepseste  cu inchisoare de la unu la cinci ani fapta persoanei care 
conduce pe drumurile publice  un autovehicul “si care se afla sub influenta unor 
substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora”. 

Acelasi capitol, prin art. 90, alin. 1 sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 5 ani 
“fapta conducatorului de vehicul …de a consuma alcool, produse ori substante 
stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui 
accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii 
corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor 
biologice ori pana la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau 
pana la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora in aerul expirat” 

 
25. Raspuns corect: a,b,c 

 
Permisul de conducere se retine atunci “cand prezinta modificari, stersaturi sau 

adaugiri, este deteriorat ori se afla in mod nejustificat asupra altei persoane”(art. 111, 
alin. 1, lit. e din O.U.G. 195/2002). 

In situatiile prezentate in raspunsurile de la lit. b) si c), permisul de conducere se 
retine in vederea suspendarii(conform prevederilor art. 111, alin. 1, lit. c din O.U.G. 
195/2002). 



26. Raspuns corect: a,c 
 

Potrivit prevederilor art. 96, alin. 6, lit. a) din O.U.G. 195/2006 sunt supuse  
 confiscarii “mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si  
 folosite pe alte autovehicule..” decat cele care, prin lege, au dreptul de a le utiliza. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


