
EXPUNERE DE MOTIVE: 

Legislaţia privind conducerea pe drumurile publice este de o importanţă 
determinantă pentru conştientizarea, de către conducătorii auto, a pericolului pe care îl 
presupune încălcarea regulilor rutiere jar sancţiunile prevăzute, au dej a unele rigori 
expres determinate în actele normative ce impun conduita rutieră în trafic. 

Astfel, articolele 95-117 din OUG 195 din 2002 cu modiflcările şi completările 
ulterioare stabilesc răspunderea contravenţională şi sistemul sancţionator privind 
circulaţia pe drumurile publice i contribuie la respectarea regulilor de circulaţie şi la 
ocrotirea unor valori sociale importante, precum dreptul la viaţă şi dreptul la 
proprietate. 

În altă ordine de idei, legislaţia în vigoare prevede şi un sistem de bonificare a 
titularilor permiselor de conducere care respectă normele privind circulaţia pe 
drumurile publice, spre exemplu, art. 103 aim . (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

Putem spune astfel că există un echilibru între faptă şi pedeapsă, o logică juridică 
între instituirea de sancţiuni şi aplicarea normelor juridice în funcţie de circumstanţe, 
de gradul de pericol social al faptei, dar şi de unele situaţii personale ale 
contravenientului. 

În practică, sunt diverse situaţii în care un conducător auto profesionist care a 
săvârşit o contravenţie la regimul rutier şi poate să stabilească împreună cu angaj atorul 
perioada concediului de odihnă şi în acelaşi timp poate să trimită o cerere motivată 
organelor care aplică legislaţia rutieră pentru ca sancţiunea complementară a 
suspendării permisului auto să fle amânată şi aplicată într-un interval de timp 
prestabilit de maxim 12 luni care să nu atragă pedepse suplimentare pentru aceeaşi 
faptă cum ar fl pierderea locului de muncă sau/şi a remuneraţiei muncii. 

De asemenea, sunt situaţii în familiile conducătorilor auto când apare un 
eveniment neprevăzut şi nefericit cum ar fl o înmormântare sau un eveniment fericit 
cum ar fi o nuntă sau un botez situaţii cînd este nevoie de multe drumuri cu maşina 
pentru rezolvarea unor probleme care nu suferă amânare. 

Astfel, posibilitatea de a opta pentru perioada când se aplică sancţiunea vine în 
întâmpinarea multor români aflaţi la nevoie care pot formula o cerere de amanare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în sensul instituirii posibilităţii pentru conducători 
auto de a amâna prin cerere motivată, o singură dată într-un interval de 12 luni, 
perioada efectivă cînd se aplică pedeapsa complementară a suspendării permisului de 
conducere, cu condiţia ca aceştia să nu fie depistaţi în trafic sub jnfluenţa alcoolului sau 
a drogurilor. 
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