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1. Situaţia actuală 
 
În conformitate cu prevederile art.78 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află 
în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, 
precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale 
examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile 
acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de 
substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după 
producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau 
recoltarea probelor biologice. 
În conformitate cu prevederile art.87 alin.(5) din actul normativ susmenţionat, refuzul, 
împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a 
instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, 
aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de 
conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea 



stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante ori a 
medicamentelor cu efecte similare acestora, se sancţionează potrivit legii. 
Potrivit prevederilor art.88 alin.(1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, recoltarea probelor 
biologice se face în unităţile de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale şi 
se efectuează numai în prezenţa unui reprezentant al poliţiei rutiere. 
Punerea în practică a prevederilor susmenţionată se realizează în prezent prin Normele 
metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a 
stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte 
similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, 
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.376/2006. 
 
              2. Motivul emiterii ordinului 
 
În urma unor întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, 
prin adresa nr.CS/60/2012 din 01.04.2013, Consiliul superior de medicină legală solicită 
elaborarea unor noi Norme  metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul 
probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în 
organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare 
acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul 
rutier.    
              3. Schimbări preconizate 
 
Principalele modificări propuse se referă la următoarele aspecte: 
 

- posibilitatea recoltării probelor biologice în orice unitate de asistenţă medicală 
autorizată şi în instituţiile medico-legale; 

- posibilitatea recoltării probelor biologice numai la solicitarea poliţistului rutier, 
eliminându-se posibilitatea de solicitare de către orice persoană interesată care se 
adresează unităţilor de asistenţă medicală autorizate sau instituţiilor medico-legale, 
avându-se în vedere dispoziţiile legale care impun prezenţa poliţistului rutier în 
momentul recoltării; de asemenea, cunoscând că analiza probelor biologice serveşte 
administrării probatoriului, este necesar ca normele metodologice să reglementeze 
exclusiv situaţiile în care recoltarea este efectuată după completarea de către poliţistul 
rutier a unui formular de cerere de analiză toxicologică, cu menţiunea că persoana în 
cauză poate solicita poliţistului rutier recoltarea de probe biologice în condiţiile legii; 

- menţionarea distinctă a documentelor prezentate de cetăţenii români şi de cetăţenii 
străini în vederea identificării persoanei de la care se recoltează probe biologice; în 
situaţia în care persoanele respective nu posedă nici unul din documentele prevăzute 
în norme, identificarea poate fi efectuată în baza unui proces verbal întocmit de către 
poliţistul rutier ca urmare a stabilirii identităţii prin metode şi mijloace specifice poliţiei; 

- posibilitatea identificării persoanelor de la care se recoltează probele biologice prin 
preluarea impresiunilor digitale; 

- reglementarea modului de suportare a costului truselor standard de recoltare; 
- reglementarea procedurii de urmat în cazul refuzului persoanei în cauză de a se 

deplasa la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată sau al instituţiei medico-
legale în vederea recoltării probelor biologice, alături de reglementarea situaţiilor în 
care refuzul recoltării probelor biologice se manifestă după deschiderea trusei standard 
de recoltare; 



- examinarea medicală în scopul evidenţierii elementelor clinice sugestive pentru 
consumul recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihotrope, efectuată numai la 
solicitarea poliţistului rutier, atunci când în urma evenimentului rutier a rezultat decesul 
sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane; 

- reglementarea şi detalierea procedurilor care urmează a fi îndeplinite după recoltarea 
şi securizarea probelor biologice. 
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