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Rolul poliției în combaterea
 conducerii sub influența alcoolului

în România



Evoluția accidentelor rutiere grave
 înregistrate în ultimii 10 ani

Accidente
grave

Decese



2,60% dintre decese

Evoluția accidentelor rutiere grave înregistrate pe fondul
conducerii sub influența băuturilor alcoolice



Vinovați principali
39,38%



În România, conducerea autovehiculelor de către persoane aflate sub
influența băuturilor alcoolice este interzisă.

0,01 - 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat – contravenție;
> 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat – conducătorul este obligat să se

supună recoltării mostrelor biologice, în vederea stabilirii îmbibaţiei de
alcool în sânge.

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană
având o îmbibație alcoolică în sânge de peste 0,8 g/l – infracțiune.

Legislație



La acest moment, structurile rutiere
au în dotare 73 de etilometre, însă în
materie penală, probă de referinţă în
dispunerea măsurilor legale o constituie
rezultatul analizei probelor biologice de
sânge, utilizarea etilometrului fiind limitată
legal la funcţia unui aparat etilotest .

Modificare text lege:

    „Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o
persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge sau
care, la momentul testării cu aparatul etilometru, are o valoare de peste
0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, se pedepseşte cu închisoare de la unu
la 5 ani sau cu amendă”.



2013
„Să bei şi să conduci e o crimă”

2013  - 2014
„Prietenul la volan se cunoaşte”

2014 – 2018
„Fii treaz la volan!”

Campanii preventive



2017  - 2018 „Cedează volanul când bei!”





2018 „O mamă la nevoie se cunoaște”



Rezultatele obținute de Poliția Rutieră
în ultimii 8 ani





Percepțiile conducătorilor de autovehicule cu privire la
consumul de băuturi alcoolice

1) Vi s-a întâmplat să conduceți după ce
         ați consumat băuturi alcoolice?

2) Care a fost motivul principal pentru care ați condus după ce ați
consumat băuturi alcoolice?

- 58% aveam de parcurs o distanță mică;
- 28% nu simțeam că mi-ar fi fost afectată capacitatea de a conduce;
- 10% era o situație de urgență;
- 4% nu mă așteptam să fiu verificat.



3) În ultimii trei ani, de câte ori ați fost verificat cu etilotestul?
- 55% niciodată;
- 28% de mai multe ori;
- 17% o dată;

4) În deplasările dumnevoastră, cât de des credeți că este posibil să fiți
verificat dacă ați consumat alcool?

   -  31% uneori;
   -  29% foarte rar/niciodată;
   -  23% foarte des/întotdeauna;
   -  17% deseori.



CONCLUZII:

➢ În România, numărul persoanelor decedate ca urmare a accidentelor
rutiere cauzate de conducerea sub influența băuturilor alcoolice a fost
relativ constant în ultimii 10 ani;

➢ Legislația națională nu prevede o limită minimă a concentrației de alcool
în sânge, orice valoare pozitivă fiind sancționată;

➢ Etilometrele sunt utilizate doar ca aparate etilotest, în continuare fiind
obligatorie prelevarea mostrelor biologice de sânge:
->  întârzierea soluționării cauzelor;
-> costuri mari pentru analizele efectuate de serviciile de medicină

legală;

➢ Este necesară modificarea legislației penale, prin incriminarea conducerii
pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care la momentul
testării cu aparatul etilometru, are o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur
în aerul expirat;



➢ În ultimii 10 ani 2,60% dintre decesele din accidente rutiere s-au
înregistrat pe fondul conducerii sub influența alcoolului;

➢ Aproximativ 40% dintre conducătorii de autovehicule vinovați de
producerea accidentelor rutiere grave, pe fondul conducerii sub influența
băuturilor alcoolice, au vârste cuprinse între 18 și 30 ani;

➢ 98% dintre conducătorii de autovehicule vinovați de producerea acestor
accidente rutiere sunt bărbați;

➢ Campaniile preventive sunt menite să schimbe atitudinea și
comportamentul conducătorilor de autovehicule, fie prin creșterea
gradului de conștientizare a pericolului conducerii sub influența alcoolului,
fie prin promovarea unor strategii de evitare a conducerii autovehiculelor
după consumul băuturilor alcoolice;

➢ Efectul activităților preventive este sporit atunci când se abordează
corect grupul țintă și campania este sprijinită de alte măsuri reactive de
impunere a legii și de educație rutieră.



Chestor de poliție
Brăcea Florentin

Mulțumesc pentru atenție!


