
EXPUNERE DE MOTIVE:

Legislatia privind conducerea pe drumurile publice este de o importanta 
determinanta pentru con§tientizarea, de catre conducatorii auto, a pericolului pe care il 
presupune incalcarea regulilor rutiere iar sanctiunile prevazute au deja unele rigori 
expres determinate in actele normative ce impun conduita rutiera in trafic.

Astfel, articolele 95-117 din OUG 195 din 2002 cu modificarile §i completarile 
ulterioare stabilesc raspunderea contraven^ionala §i sistemul sanctionator privind 
circulatia pe drumurile publice §i contribuie la respectarea regulilor de circulate §i la 
ocrotirea unor valori sociale importante, precum dreptul la via^a §i dreptul la 
proprietate.

Fenomenul conducerii sub influenza drogurilor a luat o amploare deosebita, 
situa^ie fa^a de care se impun masuri deosebite constind in anularea permisului de 
conducere in momentul depistarii unor astfel de cazuri in trafic.

Sondajele au aratat ca in anul 2018, 12.6 milioane au condus sub influenza 
drogurilor ilicite. Estimarile arata ca aproape 44 % dintre §oferii care au suferit 
accidente mortale au fost sub influenza a cel pu^in unui drog in momentul producerii 
accidentului respectiv. Pentru aceste motive este necesara o interven^ie legislativa in 
acest sens.

Faptul ca legiuitorul leaga sanc^iunea anularii permisului auto de obfinerea unei 
hotarari judecatore§ti definitive, are relevanfa fata de stabilirea pedepsei 
complementare prevazute de Codul Penal §i Codul de Procedura Penala, in legatura cu 
toate circumstantele savir§irii acestei fapte, a urmarilor produse, a cazierului 
faptuitorului, etc situa^ie fa^a de care se stabile§te propor^ionalitatea faptei in legatura 
cu pedeapsa prevazuta de lege §i se aplica sanctiunea penala, cea accesorie §i cea 
complementary.

In materie contraven^ionala, legiuitorul trebui sa creeze parghiile necesare pentru 
ca astfel de conducatori auto sa nu mai aiba posibilitatea sa fie prezen^i in trafic, prin 
anularea permisului auto la momentul depistarii cu mijloace §i aparate omologate care 
indica consumul de droguri sau alte substante psihoactive.

Astfel, copii no§trii ar fi mai in siguran^a §i vor fi ocrotite valori sociale 
importante, precum dreptul la viafa §i dreptul la proprietate.
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