SANCTIUNI MAI BLANDE – Proiectul noului Cod rutier a fost indulcit. Cea mai mare amenda va fi de 9.600 de
lei, cu 6.400 de lei mai putin decat in forma initiala. Conducatorii auto care se urca bauti la volan si produc
accidente soldate cu ranirea sau decesul unei persoane vor avea permisul suspendat 2 ani. Instanta poate
dispune suspendarea amenzii daca se plateste o cautiune de 20% din valoarea contraventiei (Proiectul)
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Sanctiunile din noul Cod rutier vor fi ceva mai blande, decat cele prevazute initial. Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe site-ul institutiei noua forma a proiectului de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Noul proiect prevede in continuare sanctiuni mult mai drastice decat cele din prezent, insa acestea au fost semnificativ reduse fata de forma initiala.
Astfel, potrivit ultimei modificari, cea mai mare amenda va fi de 9.600 de lei, fata de 16.000 de lei cuantumul propus in prima faza, dupa ce sanctiunile prevazute la clasa a VI-a au fost stabilite ca avand intre 51 si 120 de puncte de amenda:

Sanctiunile din noul Cod rutier vor fi ceva mai blande, decat cele prevazute initial. Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe site-ul institutiei noua forma a proiectului de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Noul proiect prevede in continuare sanctiuni mult mai drastice decat cele din prezent, insa acestea au fost semnificativ reduse fata de forma initiala.
Astfel, potrivit ultimei modificari, cea mai mare amenda va fi de 9.600 de lei, fata de 16.000 de lei cuantumul propus in prima faza, dupa ce sanctiunile prevazute la clasa a VI-a au fost stabilite ca avand intre 51 si 120 de puncte de amenda:
“Alineatul (4) al articolului 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:
a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;
b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda;
c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda;
d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;
e) clasa a V-a - de la 21 la 50 puncte-amenda;
f) clasa a VI-a - de la 51 la 120 puncte-amenda”.
Dupa cum se stie, in prezent, un punct amenda este de 80 de lei, dar Guvernul Ponta si-a exprimat intentia de a majora salariul minim la 1000 de lei, astfel ca punctul-amenda ar putea ajunge la 100 de lei, ceea ce va insemna ca valoarea amenzilor va creste.
In ce conditii si pe ce perioada se suspenda permisul de conducere
De asemenea, s-a redus si perioada de suspendare a permisului de conducere, in urma unui accident grav, de la patru ani, forma propusa initial, la doi ani. Asadar, carnetul de conducere va fi suspendat “pentru o perioada de 2 ani in cazul accidentului de circulatie din care a rezultat vatamarea corporala sau decesul unei persoane daca norma de circulatie incalcata este conducerea sub influenta bauturilor alcoolice a
unui autovehicul, conducerea unui autovehicul pe una din caile autostrazii in sens opus celui in care se desfasoara in mod normal circulatia sau in care se desfasoara in mod normal, depasirea de catre conducatorul de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus sau nerespectarea regulilor privind
trecerea la nivel cu calea ferata, atunci cand instanta de judecata sau, dupa caz, procurorul a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, achitarea, ori incetarea procesului penal, pentru una din urmatoarele situatii: lipseste plangerea prealabila a persoanei vatamate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori alta conditie prevazuta de lege,
necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale, a fost retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat ori a fost inlocuita raspunderea penala”.
Totodata, permisul de conducere ca fi suspendat pe o perioada de un an in cazul “accidentului de circulatie din care a rezultat decesul sau vatamarea corporala a unei persoane daca prezenta ordonanta de urgenta prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru regula de circulatie incalcata, atunci cand instanta de judecata sau, dupa caz, procurorul a dispus neinceperea urmaririi penale,
scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, achitarea, ori incetarea procesului penal, pentru una din urmatoarele situatii: lipseste plingerea prealabila a persoanei vatamate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori alta conditie prevazuta de lege, necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale, a fost retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat ori a fost inlocuita
raspunderea penala”.
Iata si alte situatii in care permisul de conducere va fi suspendat:
“La articolul 105 se introduce un nou alineat, alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
„(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 180 de zile, savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia din urmatoarele fapte:
a) 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, precum si nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere insotite de indicatorul oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale
ferata;
b) conducerea unui autovehicul pe una din caile autostrazii, in sens opus celui in care se desfasoara in mod normal circulatia;
c) depasirea de catre conducatorul de autovehicul cu mai mult de 60 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.
d) conducerea unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune.
e) conducerea unui autovehicul a carui inmatriculare este suspendata”.
Instanta poate dispune suspendarea amenzii pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, daca soferul plateste o cautiune de 20% din valoarea contraventiei
In ceea ce priveste amenziile, impotriva acestora se pot depune plangeri la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta. Conform noului proiect, instanta poate dispune suspendarea amenzii pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, dar numai in conditiile in care s-a depus o cautiune de 20% din valoarea acesteia:
„Art. 118 - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea prevazuta la alin. (1) nu suspenda executarea sanctiunii amenzii contraventionale. In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea contravenientului, instanta de judecata poate dispune suspendarea executarii sanctiunii amenzii
contraventionale pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, daca s-a depus o cautiune de 20% din valoarea amenzii.
3) Cererea de suspendare se solutioneaza in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea partilor, prin incheiere de sedinta ce poate fi atacata odata cu fondul cauzei.
(4) Plangerea suspenda executarea sanctiunilor contraventionale complementare. In situatia in care pentru contraventia savarsita, prezenta ordonanta de urgenta prevede si aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie, dovada inregistrarii plangerii depuse la judecatorie in termenul prevazut la alin. (1) se prezinta de contravenient la
unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care efectueaza mentiunile in evidente si ii restituie permisul de conducere, daca acesta a fost retinut.
(5) Dispozitivul hotararii definitive prin care a fost solutionata plangerea se comunica unitatii de politie pe raza careia a fost savarsita fapta in vederea punerii in executare.
(6) Punerea in executare a sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se face de catre serviciul politiei rutiere competent, care instiinteaza titularul permisului de conducere cu privire la data inceperii executarii suspendarii si durata acesteia, in termen de 15 zile de la data comunicarii dispozitivului hotararii judecatoresti definitive.
(7) In termen de 5 zile lucratoare de la data instiintarii prevazute la alin. (5), contravenientul este obligat sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta pentru a preda permisul de conducere.
(8) Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin. (6), atrage majorarea de drept a perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce cu 30 de zile”.
* Cititi aici ultima forma a proiectului de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
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