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Ways to commit and modalities to investigate the offense of driving a car
under the influence of alcohol or other substances / Modalitatea de comitere
și cercetare a infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului
sau a altor substanțe
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Entry into force of the new Penal Code has led the repeal of art. 87 of GEO 195/2002 and the
criminalization of the offense of drunk driving a car through art. 336 of the Penal Code. Content
formation of this crime was altered so alcohol soaking is initially analyzed at time of biological samples
sampling and not when diagnosed in traffic, being impossible to calculate blood alcohol
retrospectively. Also, it is necessary for the existence of the crime that the vehicle driven by the
suspect to be from those for which the law requires possession of a driving license. Since the phrase
"at the time of sampling biological samples" violates many principles and raised controversies,
through Decision no. 732 / 12.16.2014, was declared unconstitutional, which resulted in the return to
criminal relevance of time and not sampling. In these circumstances, it is necessary to recalculate
alcohol again, especially if the sampling is located at some distant time of the consuming act.
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Intrarea în vigoare a noului Cod Penal a determinat abrogarea art. 87 din OUG 195/2002 și
incriminarea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului prin art. 336 din Cod
Penal. Conținutul constitutiv al acestei infracțiuni a fost modificat, astfel, îmbibația alcoolică se analiza
inițial la momentul prelevării mostrelor biologice, iar nu la momentul depistării în trafic, nemaifiind
posibil calculul retroactiv al alcoolemiei. De asemenea, pentru existența infracțiunii este necesar ca
autovehiculul condus de suspect să fie dintre acelea pentru care legea prevede obligativitatea
deținerii unui permis de conducere. Întrucât sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice”
încălca numeroase principii și a ridicat controverse, prin Decizia nr. 732/16.12.2014, a fost declarată
neconstituțională, lucru ce a determinat revenirea la relevanța penală a momentului conducerii și nu
al prelevării. În aceste condiții, recalcularea alcoolemiei se impune din nou, mai ales în cazul în care
recoltarea este situată temporal la un moment îndepărtat consumării faptei.
Conducerea sub influența alcoolului, recoltarea mostrelor biologice, testarea cu aparatul etilotest,
permis de conducere, calculul retroactiv al alcoolemiei, instituție medicală
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