
SUSPENDAREA 
PERMISULUI 
DE CONDUCERE 



1 punct amendă = 145 lei

depășirea coloanelor de vehicule oprite la 
culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la 
nivel cu calea ferată;

nerespectarea semnificației culorii roșii a 
semaforului;

nerespectarea semnalelor, indicațiilor și 
dispozițiilor polițistului rutier aflat în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu;

neprezentarea la unitatea de poliție 
competentă pe raza căreia s-a produs un 
accident de circulație din care au rezultat 
numai pagube materiale, cu excepția cazului în 

care conducătorii vehiculelor încheie o constatare 
amiabilă de accident sau a situației în care 
accidentul de circulație a avut ca rezultat numai 
avarierea propriului vehicul, iar conducătorul 
acestuia deține o asigurare facultativă CASCO;

folosirea telefoanelor mobile atunci când 
conducătorii de vehicule se află în timpul 
deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor 
prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», 
concomitent cu încălcarea unei reguli pentru 
circulația vehiculelor;

adoptarea unui comportament agresiv în 
conducerea vehiculelor pe drumurile publice.

Permisul se suspendă pentru o 
perioadă de 30 de zile și se aplică 
amenda prevăzută în clasa a II-a de 
sancțiuni (4-5 puncte-amendă) în 
următoarele situații: 

SUSPENDAREA PERMISULUI 
DE CONDUCERE
Suspendarea exercitării dreptului de a conduce 
autovehicule pe timp limitat, denumita uzual si 
suspendarea permisului de conducere este una 
dintre sancțiunile contravenționale complementare 
care are ca scop înlăturarea unei stări de pericol și 
preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de 
lege și se dispune prin același proces-verbal prin 
care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau 
avertismentului.

Recentele modificări survenite în legislația rutieră 
fac referire și la majorarea unor termene de 
suspendare pentru anumite situații care deja aveau 
atribuite asemenea sancțiuni, cum ar fi majorarea 
de la 30 de zile la 60 de zile a suspendării pentru cei 
care fac depășiri ilegale și nu acordă prioritate sau 
majorarea de la 90 de zile la 120 de zile a pedepsei 
pentru șoferii care nu respectă regulile impuse la 
trecerea peste calea ferată.

Totodată, au fost introduse  noi perioade de 
suspendare a permisului pentru alte fapte ce pun în 
pericol grav siguranța circulației pe drumurile publice, 
spre exemplu suspendarea dreptului de a conduce 
pentru o perioadă de 30 de zile pentru comportament 
agresiv pe drumurile publice sau depășirea vitezei 
maxime admise cu peste 70 kilometri pe oră, care se 
sancționează cu reținerea permisului de conducere 
pentru 120 de zile.

În ceea ce privește valoarea punctului de amendă, 
acesta a fost menținut, pe tot parcursul anului prin 
excepție, la nivelul de 145 de lei.

4-5 puncte amenda, 580-725 lei



Permisul se suspendă pentru o 
perioadă de 60 de zile și se aplică 
amenda prevăzută în clasa a III-a de 
sancțiuni (6-8 puncte-amendă) în 
următoarele situații: 

nerespectarea regulilor privind trecerea la 
culoarea roșie a semaforului, dacă prin 
aceasta s-a produs un accident de circulație 
din care a/au rezultat numai avarierea unui 
vehicul sau alte pagube materiale;

nerespectarea interdicției temporare de 
circulație instituite pe un anumit segment de 
drum public;

nerespectarea regulilor de circulație la 
trecerea unei coloane oficiale sau 
intercalarea într-o astfel de coloana;

circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor 
în care se efectuează regulamentar manevra 
de depășire;

neacordarea priorității de trecere a pietonilor 
angajați în traversarea regulamentară a 
drumului public prin locurile special amenajate 
și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a 
autovehiculului, tractorului agricol sau 
forestier ori tramvaiului;

neacordarea priorității de trecere a vehiculelor 
care au acest drept;

nerespectarea regulilor privind depășirea;

adoptarea unui comportament agresiv în 
conducerea vehiculelor pe drumurile publice, 
dacă prin aceasta s-a produs un accident de 
circulație din care au rezultat avarierea unui 
vehicul sau alte pagube materiale.

Permisul se suspendă pentru o 
perioadă de 90 de zile și se aplică 
amenda prevăzută în clasa a IV-a de 
sancțiuni (9-20 puncte-amendă) în 
următoarele situații: 

conducerea sub influența băuturilor 
alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit 
legii, infracțiune;

conducerea vehiculului cu deficiențe 
periculoase la sistemul de frânare sau la 
mecanismul de direcție;

depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei 
maxime admise pe sectorul de drum 
respectiv și pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, constatată, 
potrivit legii, cu mijloace tehnice 
omologate și verificate metrologic;

deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe 
drumurile publice a mijloacelor speciale de 
avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele 
care nu au acest drept;

nerespectarea regulilor privind prioritatea de 
trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a 
produs un accident de circulație din care au 
rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte 
pagube materiale;

circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda 
de urgență a autostrăzilor.

6-8 puncte amenda, 870-1160 lei

9-20 puncte amenda, 1305-2900 lei



Permisul se suspendă pentru o 
perioadă de 120 de zile și se aplică 
amenda prevăzută în clasa a IV-a de 
sancțiuni (9-20 puncte-amendă) în 
următoarele situații: 

depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei 
maxime admise pe sectorul de drum 
respectiv și pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, constatată, 
potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate 
și verificate metrologic;

neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată 
când barierele sau semibarierele sunt 
coborâte ori în curs de coborâre sau când 
semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt 
în funcțiune;

efectuarea, de către conducătorul de 
autovehicul, pe autostradă, a manevrei de 
întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în 
sens contrar sensului de circulație, a circulației 
sau traversării de pe un sens de circulație pe 
celălalt prin zonele interzise, respectiv prin 
zona mediană sau racordurile dintre cele două 
părți carosabile.

De Reținut

Dacă s-a produs un accident de circulație (din care au rezultat numai 
avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale) ca urmare a 
săvârșirii faptelor de mai jos perioada de suspendare a permisului se 
majorează de drept cu 30 de zile:

circulația pe sens opus, cu excepția 
cazurilor în care se efectuează 
regulamentar manevra de depășire;

conducerea sub influenta băuturilor 
alcoolice, dacă fapta nu constituie, 
potrivit legii, infracțiune;

efectuarea, de către conducătorul de 
autovehicul, pe autostradă, a manevrei de 
întoarcere sau de mers înapoi, a circulației 
în sens contrar sensului de circulație, a 
circulației sau traversării de pe un sens de 
circulație pe celălalt prin zonele interzise, 
respectiv prin zona mediană sau racordurile 
dintre cele două părți carosabile. 

9-20 puncte amendă, 1305-2900 lei


