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REZUMAT
În prezentul articol ştiinţific, autorul a stabilit şi a determinat sediul de incri-

minare a faptelor de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier în siste-
mul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei transporturilor. Totodată, au fost 
evidenţiate criteriile de sistematizare a infracţiunilor contra siguranţei traficului 
rutier şi aceste fapte au fost clasificate în baza criteriilor determinate.
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SUMMARY
In this scientific article, the author has established and determined the place 

of incrimination of violation of road safety rules in the system of traffic-safety 
crimes. At the same time, they were highlighted the systematization criteria of 
offenses against road traffic safety, and these facts were classified according to 
the determined criteria.
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Introducere. Este incontes-
tabil faptul că siguranţa tra-

ficului rutier reprezintă o valoare 
socială inerentă în cadrul unui stat 
de drept şi democratic care necesi-
tă o protecţie juridică, iar pentru ca 
scopul primordial de apărare a aces-
teia să fie atins, răspunderea pentru 
faptele care pun în pericol sau care 
atentează grav la siguranţa traficului 
rutier este stabilită în legi organice 
cu caracter general şi impersonal 
care prevăd şi sancţiuni corespunză-
toare în dependenţă de gradul pre-
judiciabil al faptelor, precum şi de 
caracterul sau gravitatea urmărilor 
prejudiciabile ale acestor fapte. Si-
guranţa traficului rutier reprezintă 
doar o verigă în cadrul sistemului 
de valori şi relaţii sociale existente 
în societate, iar protecţia juridică a 

acesteia are drept scop şi apărarea 
altor valori mult mai importante, 
după părerea noastră, cum ar fi viaţa 
şi sănătatea persoanei, proprietatea, 
precum şi mediul.

Un rol decisiv în apărarea vieţii 
şi sănătăţii omului, a dreptului aces-
tuia la siguranţă (siguranţa traficului 
rutier fiind parte integrantă a sigu-
ranţei publice), a proprietăţii acestu-
ia, precum şi a mediului îl au actele 
normative cu caracter punitiv cum 
sunt: C. pen. şi C. contr. al RM, care 
stabilesc un cadru variat de incrimi-
nări, prin care se instituie răspunde-
rea penală/contravenţională pentru 
faptele ilicite care le aduc atingere 
în mod direct sau indirect.

Art.2 C. contr. al RM prevede că 
scopul legii contravenţionale constă 
în apărarea drepturilor şi libertăţi-
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lor legitime ale persoanei, apărarea 
proprietăţii, ordinii publice, a altor 
valori ocrotite de lege, în soluţio-
narea cauzelor contravenţionale, 
precum şi în prevenirea săvârşirii de 
noi contravenţii.

Art.2 C. pen al RM stipulează 
că legea penală apără, împotriva 
infracţiunilor, persoana, drepturile 
şi libertăţile acesteia, proprietatea, 
mediul, orânduirea constituţională, 
suveranitatea, independenţa şi inte-
gritatea teritorială a Republicii Mol-
dova, pacea şi securitatea omenirii, 
precum şi întreaga ordine de drept. 
Deci, scopul dreptului penal este 
de a apăra societatea, în ansamblu, 
şi membrii ei, în particular, de cele 
mai periculoase fapte antisociale, 
iar sub ameninţarea aplicării pedep-
sei penale la fel se urmăreşte drept 
scop restabilirea echităţii sociale, 
corectarea condamnatului, precum 
şi prevenirea săvârşirii de noi infrac-
ţiuni atât din partea condamnaţilor, 
cît şi a altor persoane. Prin mijloace 
de drept penal se asigură acel cadru 
ce susţine activităţile de prevenire 
criminologică cu un fundament ju-
ridic sigur, însoţit de pedepse severe 
şi adecvate gradului prejudiciabil al 
faptei şi al pericolului social al făp-
tuitorului ce permite desfăşurarea 
luptei cu criminalitatea.

Suportul metodologic şi teo-
retico-ştiinţific al cercetării de faţă 
îl constituie un complex de metode 
general-ştiinţifice, bazate pe cunoş-
tinţe juridico-penale, care au asigu-
rat unitatea analizei gnoseologice 
a subiectului supus investigării în 
întreaga complexitate a sa. Dintre 
procedeele logice şi metodele apli-
cate am evidenţia analiza şi sinteza, 
abstractizarea şi generalizarea, in-
ducţia şi deducţia, metoda sistemi-
că, comparativă, s-a apelat la un şir 
de principii filosofice generale, ca: 
obiectivitatea, legătura dintre teorie 
şi practică.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Incriminări consacrate faptei de 
încălcare a regulilor de siguranţă a 
traficului rutier, identificăm atât în 
C. pen. al RM, cât şi în C. contr. al 
RM.

În C. contr. al RM în vigoare, le-
giuitorul a sistematizat toate contra-
venţiile care atentează la valorile şi 
relaţiile sociale ce sunt condiţionate 

de respectarea regulilor de siguranţă 
a traficului rutier în Capitolul XIII 
„Contravenţii în domeniul circulaţi-
ei rutiere” – capitol care am propus 
cu titlu de lege ferenda să fie rede-
numit în „Contravenţii ce atentează 
la siguranţa traficului rutier”.

În C. pen. al RM în vigoare, le-
giuitorul a sistematizat toate infrac-
ţiunile care atentează la valorile şi 
relaţiile sociale ce sunt condiţionate 
de respectarea regulilor de siguran-
ţă a traficului rutier în Capitolul XII 
„Infracţiuni în domeniul transportu-
rilor” – capitol care am propus cu 
titlu de lege ferenda să fie redenu-
mit în „Infracţiuni contra siguranţei 
circulaţiei transporturilor”.

Aceste infracţiuni s-au constituit 
ca un grup aparte în sistemul tuturor 
infracţiunilor ca urmare a amplifică-
rii şi diversificării încălcărilor pro-
duse ce pot duce la accidente, care 
pot genera săvârşirea de alte fapte 
prejudiciabile soldate cu consecinţe 
extrem de grave ca: vătămarea să-
nătăţii de gravitate medie sau gravă, 
lipsirea de viaţă a persoanelor, dis-
trugeri şi deteriorări de bunuri, in-
diferent de forma lor de proprietate, 
daune colosale mediului.

Pentru a identifica locul de incri-
minare a faptei de încălcare a regu-
lilor de siguranţă a traficului rutier 
în sistemul infracţiunilor contra si-
guranţei circulaţiei transporturilor, 
este necesar de a evidenţia semnele 
înrudite şi a determina deosebirile 
ce există între ele, care ne va per-
mite expunerea acestor infracţiuni 
după un anumit sistem. Baza acestui 
sistem trebuie să fie un singur crite-
riu juridico-penal – obiectul juridic 
special de atentare. În felul acesta 
se evidenţiază semnele înrudite ale 
infracţiunilor, caracterul şi gradul 
lor de periculozitate, diferenţierile 
ce există între infracţiunile diferitor 
grupe.

Însă, în literatura de specialitate 
atât autohtonă, cât şi străină, autorii 
sistematizează infracţiunile contra 
siguranţei circulaţiei transporturi-
lor, având la bază diferite criterii de 
sistematizare precum ar fi: obiectul 
juridic special de atentare, elemen-
tul material al infracţiunii, tipul mij-
locului de transport şi chiar semnele 
care caracterizează subiectul infrac-
ţiunii.

Astfel, în opinia autorului Boro-
dac A., în funcţie de elementul ma-
terial, infracţiunile contra siguranţei 
circulaţiei transporturilor pot fi sis-
tematizate în următoarele trei grupe 
la care autorul menţionat atribuie şi 
infracţiunile ce urmează [5, p.373]:

a) Infracţiuni însoţite de încălca-
rea regulilor de securitate a circu-
laţiei sau de exploatare a mijloace-
lor de transport: din care fac parte 
infracţiunile prevăzute la art.262, 
art.263, art.264, art.2641, art.266 C. 
pen. al RM.;

b) Infracţiuni însoţite de neres-
pectarea securităţii condiţiilor de 
funcţionare a mijloacelor de trans-
port: din care fac parte infracţiu-
nile prevăzute la art.265, art.267, 
art.268, art.269, art.270, art.271, 
art.272 C.pen. al RM;

c) Alte infracţiuni în domeniul 
transporturilor: din care fac parte 
infracţiunile prevăzute la art. 275 C. 
pen. al RM, art. 276 C. pen. al RM.

Tot după elementul material al 
infracţiunii, propune o sistematiza-
re a infracţiunilor şi autorul Mitra-
che C. [11, p.123], însă trebuie de 
remarcat că acesta se referă doar la 
faptele infracţionale contra siguran-
ţei traficului rutier, dar, dacă am ex-
tinde clasificarea dată la întreg spec-
trul infracţiunilor contra siguranţei 
circulaţiei transporturilor cuprinse 
de actualele şi în vigoare prevederi 
ale Capitolului XII al C. pen al RM, 
acestea s-ar clasifica după cum ur-
mează:

a) fapte, constând în conducerea 
în mod ilicit a autovehiculului pe 
drumurile publice / fapte, constând 
în conducerea în mod ilicit a mijlo-
cului de transport – adică infracţi-
unile prevăzute la art.262, art.263, 
art.264, alin.(1) art.2641 C. pen. al 
RM;

b) fapte prin care se urmăreşte 
ascunderea realităţii de către con-
ducătorul auto sau de către alte 
persoane / fapte prin care se urmă-
reşte ascunderea realităţii de către 
conducătorul mijlocului de trans-
port sau de către alte persoane – 
adică infracţiunile prevăzute la alin.
(3) art.2641, art.266, art.276 C. pen. 
al RM;

c) fapte care constau din înde-
plinirea necorespunzătoare a unor 
îndatoriri de serviciu – adică infrac-
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ţiunile prevăzute la alin.(2) art.2641, 
art.265, art.267 C. pen. al RM.

Astfel, considerăm clasificarea 
dată una ce nu poate fi aplicată pen-
tru toate infracţiunile contra siguran-
ţei circulaţiei transporturilor cuprin-
se de Capitolul XII al Părţii speciale 
a C. pen. al RM, deoarece infracţi-
unile prevăzute la art.268, art.269, 
art.270, art.271, art.272, art.275 C. 
pen. al RM, nu îşi pot găsi locul în 
cadrul acestei sistematizări.

Autorii Brînză S., Stati V. şi 
Ţurcanu I. [6, p.505-531; 7, p.321; 
8, p.408], prezintă tipologia infrac-
ţiunilor contra siguranţei circulaţi-
ei transporturilor în două categorii 
cărora le atribuie şi infracţiunile ce 
urmează:

a) infracţiuni legate nemijlocit 
de încălcarea regulilor de securi-
tate a circulaţiei sau de exploata-
re a mijloacelor de transport ori 
a altor reguli aplicate în domeniul 
transporturilor din care fac parte 
infracţiunile prevăzute la art.262, 
art.263, art.264, art.2641, art.265, 
art.266, art.267, şi art.269 C. pen. 
al RM;

b) Infracţiuni care nu sunt legate 
nemijlocit de încălcarea unor reguli 
aplicate în domeniul transporturilor 
din care fac parte infracţiunile pre-
văzute de art.268, art.270, art.271, 
art.272, art.275 şi art.276 C. pen. al 
RM.

Autorul Кременов И.Н. siste-
matizează infracţiunile contra sigu-
ranţei circulaţiei transporturilor în 
felul următor [15, p.42]:

infracţiuni ce atentează la - 
securitatea circulaţiei rutiere sau 
a exploatării mijloacelor de trans-
port, pe căile ferate, pe apă sau în 
aer, care în conformitate cu legea 
penală autohtonă ar corespunde cu 
infracţiunile prevăzute la art.262-
2641, 269-271 C. pen. al RM;

infracţiuni ce atentează la - 
fabricarea şi pregătirea pentru ex-
ploatare, repararea mijloacelor 
auto, navale şi aeriene, respectiv 
art.265-268, 272 C. pen. al RM;

infracţiuni ce atentează la - 
garniturile de tren, a navelor aerie-
ne, maritime sau fluviale ca obiecte 
materiale de atentare asupra lor, 
art.275 C. pen. al RM;

infracţiuni ce atentează la - 
sistemul înregistrării şi evidenţei 

transportului auto, art.276 C. pen. 
al RM.

Autorul Козаченко И.И. [14, 
p.384] sistematizează infracţiunile 
contra siguranţei circulaţiei în ur-
mătoarele două grupe:

a) infracţiuni legate nemijlocit 
de încălcarea regulilor de securi-
tate a circulaţiei şi de exploatare 
a mijloacelor de transport, ceea ce 
implică obligator conducerea mij-
locului de transport, fie exploatarea 
nemijlocită a acestuia;

b) alte infracţiuni în domeniul 
transportului.

Raportând această clasificare a 
infracţiunilor care fac parte din Ca-
pitolul XII al Părţii speciale a C.pen. 
al RM din 2002, constatăm că din 
categoria infracţiunilor legate ne-
mijlocit de încălcarea regulilor de 
securitate a circulaţiei şi de exploa-
tare a mijloacelor de transport, ceea 
ce implică obligatoriu conducerea 
mijlocului de transport, fie exploa-
tarea nemijlocită a acestuia, fac par-
te următoarele infracţiuni: art.262, 
art.263, art.264, art.2641, art.266 C. 
pen. al RM.

În categoria altor infracţiuni în 
domeniul transporturilor, conform 
clasificării autorului sus-menţionat, 
s-ar încadra infracţiunile: art.265, 
art.267, art.268, art.269, art.270, 
art.271, art.272, art.275, art.276 C. 
pen. al RM.

După părerea autorilor Иванов 
В. Д., şi Иванов П. В. [13, p.347], 
infracţiunile contra siguranţei circu-
laţiei transporturilor trebuie sistema-
tizate avându-se ca reper semnele 
care caracterizează subiectul infrac-
ţiunii. Astfel ei împart aceste fapte 
penal condamnabile în trei grupe, 
care, fiind raportate la legislaţia pe-
nală autohtonă ar corespunde după 
cum urmează:

a) Infracţiuni săvârşite de per-
soane care nemijlocit conduc mijlo-
cul de transport şi care sunt respon-
sabile de starea tehnică a acestuia: 
din care fac parte infracţiunile pre-
văzute la art.262, art.263, art.264, 
art.2641, art.266, art.276 C. pen. al 
RM;

b) Infracţiuni săvârşite de per-
soane care asigură securitatea 
circulaţiei rutiere şi a exploatării 
mijloacelor de transport: din care 
fac parte infracţiunile prevăzute la 

art.265, art.267, art.269 C. pen. al 
RM;

c) Infracţiuni săvârşite de alte 
persoane care periclitează securita-
tea circulaţiei rutiere şi exploatarea 
tuturor mijloacelor de transport: 
din care fac parte infracţiunile pre-
văzute la art.268, art.270, art.271, 
art.272, şi art.275 C. pen. al RM.

Autorul Budeci V., în cea mai 
recentă lucrare ştiinţifică în care 
este abordată problema răspunderii 
penale pentru infracţiunile contra 
siguranţei circulaţiei transporturilor, 
şi în special, a celor ce ţin de trans-
portul rutier, susţine că un alt crite-
riu, pe care îl consideră ca unul prin-
cipial, conform căruia urmează a fi 
realizată clasificarea infracţiunilor 
contra siguranţei circulaţiei trans-
porturilor, ar fi – în funcţie de cate-
goria transportului la care se referă 
o infracţiune sau alta. În dependenţă 
de acest criteriu autorul propune a 
fi distinse:

a) infracţiuni în domeniul trans-
portului rutier;

b) infracţiuni în domeniul trans-
portului feroviar, naval sau aerian;

c) infracţiuni de natură mixtă 
[10, p.46].

Ţinând cont de clasificarea men-
ţionată, autorul Budeci V. propune 
o clasificare a infracţiunilor în do-
meniul transportului rutier, potrivit 
propriei sale clasificări enunţate su-
pra, în funcţie de specificul reguli-
lor ce se încalcă de către subiectul 
infracţiunii în:

a) incriminări care se referă la 
fapte prin care se încalcă condiţii 
de bază (privitoare la înmatricula-
re, stare tehnică corespunzătoare, 
starea psiho-fiziologică) impuse de 
lege pentru ca un autovehicul să 
poată circula pe drumurile publice;

b) incriminări privitoare la fap-
te prin care se încalcă obligaţiile 
legale privind conduita pe care tre-
buie să o aibă conducătorii auto în 
timpul circulaţiei cu autovehicule 
pe drumurile publice [10, p.45; 9, 
p.435].

La fel, autorul Budeci V. propu-
ne propria sistematizare a infrac-
ţiunilor în domeniul transportului 
rutier, menţionând că preia opi-
nia autorului Nistoreanu Gh. [12, 
p.142], conform căreia infracţiunile 
în domeniul transportului rutier pot 
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fi clasificate luând ca bază criteriul 
modului de periclitare a siguranţei 
traficului rutier, în următoarele ca-
tegorii:

a) infracţiuni rutiere alcătuite 
din faptele conducătorilor de vehi-
cule exprimate în încălcarea reguli-
lor privind deplasarea propriu-zisă 
a vehiculelor, precum şi cele privind 
menţinerea securităţii traficului ru-
tier;

b) infracţiuni rutiere alcătuite 
din faptele de încălcare a dispozi-
ţiilor legale privitoare la evidenţa 
autovehiculelor care circulă pe dru-
murile publice;

c) infracţiuni rutiere alcătuite 
din faptele de nerespectare a dispo-
ziţiilor legale privitoare la pregăti-
rea şi starea psihofizică a persoa-
nelor care conduc autovehicule pe 
drumurile publice;

d) infracţiuni rutiere alcătuite 
din fapte prin care se periclitează 
constatarea comiterii unor infrac-
ţiuni contra siguranţei circulaţiei 
rutiere;

e) infracţiuni rutiere se referă la 
neîndeplinirea atribuţiilor de veri-
ficare tehnică şi crearea condiţiilor 
adecvate pentru circulaţia autove-
hiculelor de către persoanele res-
ponsabile în acest sens [10, p.49].

În cele ce urmează, ţinând cont 
de constatările, concluziile şi pro-
punerile enunţate în prezentul com-
partiment al cercetării noastre ştiin-
ţifice, venim cu propria clasificare 
a infracţiunilor contra siguranţei 
circulaţiei transporturilor pentru 
a identifica locul de incriminare a 
faptelor infracţionale care constau 
în încălcarea regulilor de siguranţă 
a traficului rutier conform sistema-
tizării propuse.

Deci, pornind de la concep-
tul propus şi definit al infracţiunii 
contra siguranţei circulaţiei trans-
porturilor şi luând drept criteriu de 
sistematizare criteriul invocat şi de 
autorul Budeci V. adică, în funcţie 
de categoria transportului la care se 
referă infracţiunile în cauză distin-
gem:

a) infracţiuni contra siguranţei 
traficului rutier;

b) infracţiuni contra siguranţei 
circulaţiei transportului feroviar, 
naval sau aerian;

c) infracţiuni contra siguranţei 

circulaţiei transporturilor de natu-
ră mixtă.

Astfel, în conformitate cu actu-
alele şi în vigoare prevederi ale C. 
pen. al RM, cadrul infracţiunilor 
contra siguranţei traficului rutier cu-
prinde în viziunea noastră infracţiu-
nile: „Încălcarea regulilor de secu-
ritate a circulaţiei sau de exploatare 
a mijloacelor de transport de către 
persoana care conduce mijlocul de 
transport” – art.264 C. pen. al RM, 
„Conducerea mijlocului de transport 
în stare de ebrietate alcoolică cu grad 
avansat sau în stare de ebrietate pro-
dusă de alte substanţe” – art.2641 C. 
pen. al RM, „Punerea în exploatare 
a mijloacelor de transport cu defecte 
tehnice vădite” – art.265 C. pen. al 
RM, „Părăsirea locului accidentu-
lui rutier” – art.266 C. pen. al RM, 
„Falsificarea elementelor de identi-
ficare a autovehiculelor” – art.276 
C. pen. al RM.

Considerăm că anume infrac-
ţiunile incriminate la art.art.264, 
2641, 265, 266, 276 din rândul celor 
cuprinse de Capitolul XII al Părţii 
speciale a C. pen. al RM din 2002, 
alcătuiesc categoria infracţiunilor 
contra siguranţei traficului rutier 
în accepţiunea lor strictă, deoarece 
prin săvârşirea lor se atentează ne-
mijlocit la valorile şi relaţiile socia-
le ce ţin de respectarea regulilor de 
siguranţă a traficului rutier în acti-
vitatea de circulaţie şi exploatare a 
tuturor mijloacelor de transport care 
sunt antrenate în traficul rutier, pe 
drumurile publice şi cele accesibile 
publicului şi prin săvârşirea acesto-
ra se pune în pericol siguranţa trafi-
cului rutier.

Din infracţiunile contra siguran-
ţei circulaţiei transportului feroviar, 
naval sau aerian fac parte infracţiu-
nile: „Încălcarea regulilor de zbor” 
– art.262 C. pen. al RM, „Încălcarea 
regulilor de securitate a circulaţiei 
sau de exploatare a transportului fe-
roviar, naval sau aerian” – art.263 C. 
pen. al RM, „Oprirea samovolnică, 
fără necesitate, a trenului” – art.270 
C. pen. al RM, „Deturnarea sau cap-
turarea unei garnituri de tren, a unei 
nave aeriene sau navale” – art.275 
C. pen. al RM.

Susţinem, fără nici un dubiu, că 
anume infracţiunile incriminate la 
art.262, 263, 270, 275 din rândul 

celor cuprinse de Capitolul XII al 
Părţii speciale a C. pen. al RM din 
2002, alcătuiesc categoria infracţi-
unilor contra siguranţei circulaţiei 
transportului feroviar, naval sau ae-
rian în accepţiunea lor strictă, deoa-
rece prin săvârşirea lor se atentează 
nemijlocit la valorile şi relaţiile so-
ciale ce ţin de respectarea regulilor 
de securitate a circulaţiei sau de 
exploatare a transportului feroviar, 
naval sau aerian şi prin săvârşirea 
acestora se periclitează siguranţa ti-
purilor de transporturi menţionate.

Iar din rândul infracţiunilor con-
tra siguranţei circulaţiei transportu-
rilor de natură mixtă fac parte in-
fracţiunile: „Repararea necalitativă 
a căilor de comunicaţie, a mijloace-
lor de transport feroviar, naval sau 
aerian ori punerea lor în exploatare 
cu defecte tehnice” – art.267 C. pen. 
al RM, „Deteriorarea sau distruge-
rea intenţionată a căilor de comuni-
caţie şi a mijloacelor de transport” 
– art.268 C. pen. al RM, „Încălcarea 
regulilor privind menţinerea ordinii 
şi securitatea circulaţiei” – art.269 C. 
pen. al RM, „Blocarea intenţionată 
a arterelor de transport” – art.271 C. 
pen. al RM, „Constrângerea lucrăto-
rului din transportul feroviar, naval, 
aerian sau auto de a nu-şi îndeplini 
obligaţiile de serviciu” – art.272 C. 
pen. al RM.

Infracţiunile incriminate la art.
art.267, 268, 269, 271, 272 C. pen. 
al RM au fost catalogate la cele de 
natură mixtă, datorită faptului că 
prin săvârşirea lor se periclitează 
sau li se produc daune atât valorilor 
şi relaţiilor sociale ce ţin de respec-
tarea regulilor de siguranţă a traficu-
lui rutier, cât şi valorilor şi relaţiilor 
sociale ce ţin de respectarea reguli-
lor de siguranţă a circulaţiei sau de 
exploatare a transportului feroviar, 
naval sau aerian.

Concluzii. În ordinea celor 
enunţate, susţinem că faptele de în-
călcare a regulilor de siguranţă a tra-
ficului rutier, constatate şi apreciate 
de legiuitor ca fiind infracţiuni, ur-
mează a-şi găsi sediul de incrimina-
re în sistemul infracţiunilor contra 
siguranţei circulaţiei transporturilor 
anume în categoria infracţiunilor 
contra siguranţei traficului rutier, iar 
cele constatate şi apreciate ca având 
un grad de pericol social mai redus 
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decât infracţiunea, adică sunt con-
travenţii, urmează a-şi găsi sediul 
de incriminare în sistemul contra-
venţiilor ce atentează la siguranţa 
traficului rutier.

În cele din urmă, propunem o 
clasificare a infracţiunilor contra 
siguranţei traficului rutier ca o ca-
tegorie aparte în sistemul infracţi-
unilor contra siguranţei circulaţiei 
transporturilor, luând ca bază, după 
părerea noastră, cel mai important 
criteriu de sistematizare şi anume, 
obiectul juridic special al infracţi-
unilor care alcătuiesc această cate-
gorie de fapte infracţionale. Deci, în 
dependenţă de obiectul juridic spe-
cial de atentare, distingem:

a) Infracţiuni contra siguranţei 
traficului rutier care atentează la 
valorile şi relaţiile sociale condiţio-
nate de respectarea regulilor de si-
guranţă a traficului rutier de către 
conducătorul de vehicul;

b) Infracţiuni contra siguranţei 
traficului rutier care atentează la 
valorile şi relaţiile sociale determi-
nate de respectarea obligaţiilor în 
vederea asigurării siguranţei tra-
ficului rutier de către persoanele 
responsabile în acest sens, altele 
decât conducătorul de vehicul;

c) Infracţiuni contra siguranţei 
traficului rutier care atentează la 
valorile şi relaţiile sociale determi-
nate de aflarea adevărului şi con-
statarea justă, imediată şi completă 
a infracţiunilor de acest gen.

Astfel, conform sistematizării 
propuse, atribuim categoriei infrac-
ţiunilor contra siguranţei traficu-
lui rutier care atentează la valorile 
şi relaţiile sociale condiţionate de 
respectarea regulilor de siguranţă a 
traficului rutier de către conducă-
torul de vehicul, infracţiunile care 
vor consta în fapta de încălcare a 
regulilor de siguranţă a traficului 
rutier doar de către conducătorul de 
vehicul. De exemplu:„Conducerea 
mijlocului de transport de către 
o persoană care se află în stare de 
ebrietate alcoolică cu grad avansat 
sau în stare de ebrietate produsă de 
droguri şi/sau de alte substanţe cu 
efecte similare” , alin.(1) art.2641 C. 
pen. al RM.

La categoria infracţiunilor contra 
siguranţei traficului rutier care aten-
tează la valorile şi relaţiile sociale 

determinate de respectarea obligaţi-
ilor în vederea asigurării siguranţei 
traficului rutier de către persoanele 
responsabile în acest sens, altele 
decât conducătorul de vehicul, atri-
buim infracţiunile care vor consta 
în fapta de încălcare a regulilor de 
siguranţă a traficului rutier de că-
tre persoanele responsabile în acest 
sens, altele decât conducătorul de 
vehicul. De exemplu: „Predarea cu 
bună ştiinţă a conducerii mijlocului 
de transport către o persoană care se 
află în stare de ebrietate, dacă aceas-
tă acţiune a provocat urmările indi-
cate la art.264 – alin.(2) art.2641 C. 
pen. al RM.

În fine, din rândul infracţiunilor 
contra siguranţei traficului rutier 
care atentează la valorile şi relaţiile 
sociale determinate de aflarea ade-
vărului şi constatarea justă, imediată 
şi completă a infracţiunilor de acest 
gen, fac parte infracţiunile care vor 
consta în fapta de încălcare a reguli-
lor de siguranţă a traficului rutier și 
care pot împiedica aflarea adevărului 
şi constatarea justă, imediată şi com-
pletă a infracţiunilor de acest gen. 
De exemplu: „Refuzul, împotrivirea 
sau eschivarea conducătorului mij-
locului de transport de la testarea al-
coolscopică, de la examenul medical 
în vederea stabilirii stării de ebrieta-
te şi a naturii ei sau de la recoltarea 
probelor biologice în cadrul acestui 
examen medical – alin.(3) art.2641 
C. pen. al RM, „Părăsirea locului 
accidentului rutier” – art.266 C. pen. 
al RM, „Falsificarea elementelor 
de identificare a autovehiculelor” – 
art.276 C. pen. al RM.

Răspunderea penală pentru ase-
menea fapte este un element necesar 
politicii penale a Republicii Moldo-
va deoarece, activitatea regulată, 
neîntreruptă şi desfăşurată în condi-
ţii de deplină siguranţă a traficului 
rutier constituie o condiţie esenţială 
dezvoltării economice, a protecţiei 
vieţii şi sănătăţii persoanelor, pre-
cum şi a mediului într-un stat de 
drept şi democratic.
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