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În data de 30 decembrie 2020, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Breaza –IPJ Prahova 

au solicitat unui conducătorului auto oprit neregulamentar pe o stradă din Breaza să 
prezinte actele pentru control. Întrucât conducătorul auto a demarat în trombă, 

echipajul de poliție a procedat la urmărirea acestuia și totodată i-a solicitat să oprească 
autoturismul. Deoarece conducătorul auto nu a oprit la somație, poliţistul a folosit 

armamentul din dotare, executând focuri de armă în plan vertical și înspre pneuri. 
Ulterior, la ieșirea din Breaza spre Talea conducătorul auto urmărit a intrat cu 

autoturismul într-un șant de captare a apei. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma evenimentului 

nu a fost rănită nicio persoană. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor 
pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băturilor 

alcoolice sau a altor substanțe. 
 

Reamintim că în urmă numai cu câteva zile polițiștii din Iași, Prahova și Maramureș au 

fost nevoiți să facă uz de armă pentru a opri auto ale căror șoferi nu s-au conformat la 
semnalele regulamentare ale Poliției, existând suspiciunea că aceștia se află sub 

influența băuturilor alcoolice și totodată reprezentau un potențial pericol pentru traficul 
rutier. 

 
Precizăm că potrivit art 47 lit e Legea nr.17/1996 privind regimul armelor și munițiilor 

”Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu sau a misiunilor militare, împotriva oricărui mijloc de transport 

folosit de persoanele prevăzute la lit. b) şi c), precum şi împotriva conducătorilor 
acestora care refuză să oprească la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, 

existând indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune ori că este iminentă săvârşirea 
unei infracţiuni;” 

Art. 35 alin.3 din OUG nr. 195/2020, care reglementează circulaţia pe drumurile publice 
statuează că, „în exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să 

verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în 

interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârşirea unei fapte de natură 
contravenţională sau penală”. 

Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi 
siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a 

persoanelor, iar la cererea poliţistului rutier sunt obligaţi să înmâneze documentul de 
identitate, sau după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de 

înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, 
precum şi alte documente prevăzute de lege. 

 
De asemenea infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența băturilor alcoolice 

sau a altor substanțe  este definită în legislația penală din România ca fiind ”Conducerea 
pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii 

permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 
 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
 

 



    

biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește 
cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”  Consumul de băuturi alcoolice 

reprezintă una din cele mai importante cauze de producere a accidentelor rutiere. S-a 
demonstrat din punct de vedere științific că ingerarea alcoolului conduce la o diminuare 

a reflexelor, a puterii de concentrare, a atenției și în anumite situații chiar la modificări 
de raționament. De aceea, legiuitorul a prezumat că în asemenea situații există pericol 

pentru traficul rutier și a înțeles să sancționeze orice comportament ce contribuie la 

crearea acestui pericol. Conducerea unui vehicul în intervalul de timp în care alcoolul 
poate produce modificări de comportament este sancționată fie prin intermediul unei 

contravenții, când îmbibația alcoolică este de 0,80 g/l alcool pur în sânge sau mai mică, 
fie prin intermediul unei infracțiuni, când concentrația depășește această limită. 

 
Totodată evidențiem că menținerea ordinii și asigurarea unui climat de siguranță publică 

reprezintă obligații ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel de incidente pot fi 
considerate amenințări la adresa acestor obligații, iar intervenția polițiștilor nu a făcut 

decât să ocrotească interesele, drepturile și libertățile legitime ale cetățenilor și să 
reechilibreze relațiile sociale vătămate. 

 
Menționăm că Poliția Română este la datorie pentru ca întreaga comunitate să se 

bucure, în siguranță, de Sărbătoarea Anului Nou. Zilnic se acționează pe mai multe 
paliere:pentru prevenirea și combaterea noului Coronavirus, pentru prevenire, 

descurajarea și combaterea faptelor antisociale precum și pentru impunerea fermă a 

legii. 
 

Corpul Național al Polițiștilor îi asigură pe toți polițiștii de sprijinul organizației în 
respectarea drepturilor profesionale și totodată evidențiază că meseria de polițist este 

una cu provocări și riscuri zilnice, dar acestea sunt cunoscute și asumate de toți colegii 
noștri aflați zilnic în slujba cetățeanului. 
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