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SUSPENDAREA PERMISULUI DE CONDUCERE
30 ZILE SUSPENDARE A PERMISULUI + AMENDĂ DIN CLASA a II-a:
1. Depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la
nivel cu calea ferată.
2. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversare regulamentară aflaţi pe
sensul de deplasare a autovehiculului sau tranvaiului.
3. Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor ce au acest drept.
4. Nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric.
5. Nerespectarea regulilor privind depăşirea.
6. Nerespectarea indicaţiilor, semnalelor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în timpul
serviciului.
7. Neprezentarea imediată la Poliţie pentru întocmirea documentelor de constatare în cazul
implicării într-un accident doar cu avarii.
30 zile suspendare la cumularea a 15 puncte de penalizare. 60 zile suspendare pentru cumularea
din nou a 15 puncte penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a
permisului de conducere.

60 ZILE SUSPENDARE A PERMISULUI + AMENDĂ DIN CLASA a III-a:
1. Nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea pe culoarea
roşie a semaforului dacă s-a produs accident cu avarii sau alte pagube materiale.
2. Nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un sector de drum.
3. Nerespectarea reg. de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea la o astfel
de coloană.
4. Circulaţia pe sens opus cu excepţia depăşirii regulamentare.

90 ZILE SUSPENDARE A PERMISULUI + AMENDĂ DIN CLASA a IV-a:
1. Conducerea maşinii cu alcoolemie mai mică de 0,8g/l alcool pur în sânge sau 0,40 mg/l în
aerul expirat.
2. Conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la frână şi direcţie constatate de Poliţie + RAR.
3. Neoprirea la calea ferată cu bariere sau semibariere atunci când sunt coborate sau în curs
de coborâre sau la semnalul roşu în funcţiune.
4. Nerespectarea dreptului poliţistului rutier de a verifica vehiculul sau identitatea pasagerilor
când există indicii despre săvârşirea unor fapte contravenţionale sau penale.
5. Depăşirea cu peste 50 km/h a limitei de viteză.
ATENŢIE! Pentru persoanele cu permisul suspendat odată cu săvârşirea abaterii se susţine un
examen teoretic-chestionar de 15 întrebări. După promovare se poate ridica de la Poliţie permisul
de conducere!

