Infractiunile la Codul rutier
Acest articolul are ca obiectiv sa vă permită să vă cunoasteti drepturile atunci când va
confruntati cu efectele cauzate de o infractiune la Codul Rutier.

1. Procedura
Daca se constata cat ati o comis o infractiune, politia va trimite intrun termen de 14 zile
copia procesului verbal. De asemenea, va trimite un formular de completat.
Tot în termen de 14 de zile de la comiterea infractiuni, poliţia va trimite o propunere de
percepţie imediată pe care o puteţi plăti prin transfer bancar.

Dacă poliţia nu trimite propunerea de percepţie imediată sau dacă nu plătiţi, Procurorul va
trimite o propunere de soluţionare de plătit de asemenea, prin transfer bancar.
Dacă nu va achitati de propunerea de perceptie imediata sau de solutionare, Procurorul va
citeaza în faţa Tribunalului de Poliţie de la comuna dumneavoastra.

Dacă sunteţi citat, este recomandat sa fiti aparat de catre un avocat. Într-adevăr, exista riscul
ca Tribunalul de Poliţie sa va condamne să plătit o amendă de la 55 la 27.500 de euro şi/sau
suspendarea permisului de conducere incepand cu 8 zile.

2. Categorii de infractiuni (lista non-exhaustiva)
Noul Cod ruitier, care a intrat în vigoare la data de 31 martie 2006, prevede, printre altele,
urmatoarele categorii de infractiuni :

a) Infractiunile de gradul 1 – infractiuni mai puţin periculoase

Exemplu : Nu purtati centura de siguranţă.

b) Infractiunile de gradul 2 – punerea indirecta in pericol a siguranţei persoanelor.
Exemplu : Conducerea vehiculelor utilizând un telefon mobil fără Kit Mâini libere.
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c) Infractiunile de gradul 3 – punerea directa in pericol a sigurantei persoanelor
Exemplu : Trecerea pe rosu

d) Infractiunile de gradul 4 - sunt cele care afectează în mod direct siguranţei persoanelor şi
au ca consecinte daune fizice in caz de accident ..
Exemple : A circula in directia opusa pe strada sau autostrada

…

3. Asigurarea Protectie Juridică

Când ati asigurat masina dumneavoastra, probabil ca ati subscris (uneori chiar fără să ştiti) O
garanţie de "protecţia juridică" sau "de Aparare" (intre 10 si 70 euros).
Când sunteti citat in fata Tribunalului de Politie, e momentul să apelati la compania de
asigurare pentru a plăti avocatul care l-ati ales sa va apere.

Astfel, asigurarea « protecţia juridică » va permite sa nu platiti propriile costuri de apărare
(avocat, consultant medical, expert, ...), în principal în următoarele două cazuri :

a) Aţi primit o citare in fata Tribunalului de Politie, asigurarea protecţia juridică se aplică
chiar dacă nu a existat nici un accident.
b) Doriti o rapidă indemnizare a pagubelor care le-ati avut in urma unui accident rutier.
In concluzie, aceasta asigurare va permite sa consultati si sa fiti aparat de catre un avocat in
fata instantei cu consecinte pozitive asupra pedepsei.

BUZINCU Gelu
Avocat la Baroul din Bruxelles
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