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Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1127/2008  

cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou 

---------------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 20 alin. (1) din Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului 

rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, 

art. 6), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Prezenta hotărîre transpune pct. 3 lit. d) din Anexa I din Directiva 

2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 

privind permisul de conducere (reformată) (Text cu relevanță pentru SEE), publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 403 din 30 decembrie 2006. 

  

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1127/2008 cu privire la aprobarea modelelor 

permiselor de conducere de tip nou (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr. 183-185, art. 1128) se modifică după cum urmează: 

 

1) punctul 1 se completează cu următoarele alineate:   

„Modelul permisului de conducere 2019, conform anexei nr.6; 

Modelul permisului de conducere provizoriu 2019, conform anexei nr.7”; 

 

2) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

,,3. Instituţia publică ,,Agenţia Servicii Publice” va asigura eliberarea 

permisului de conducere de model 2019 şi a permisului de conducere provizoriu de 

model 2019.”; 

 

3) se completează cu anexele nr.6 și nr. 7 cu următorul cuprins: 
 

„Anexa nr.6  
la Hotărîrea Guvernului nr. 1127/2008 

 

Permis de conducere de model 2019 
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           Recto                                                               Verso 
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Anexa nr.7  

la Hotărîrea Guvernului nr. 1127/2008 

 

Permis de conducere provizoriu de model 2019 

 

                Recto                                                             Verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor interne    Andrei Năstase 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.l 127/2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de
conducere de tip nou

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului._______________________________________________________

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 1127/2008 a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne 
cu participarea Agenţiei Servicii Publice,_______________________________
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi
finalităţile urmărite._______________________________________________

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 1127/2008 a fost elaborat în temeiul Legii nr. 131 - XVI din 7 
iunie 2007 privind asigurarea traficului rutier şi are drept scop conformarea 
cadrului normativ naţional ce ţine de obţinerea permisului de conducere, 
precum şi a modelului permisului de conducere naţional al Republicii Moldova 
la prevederile Directivei Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene nr. 
2006/126/CE din 20.12.2006 cu privire la permisul de conducere (Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L403/18 din 30.12.2006).__________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.__________

Normele internaţionale ce ţin de domeniul obţinerii permisului de 
conducere, Directiva Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene 
nr.2006/126/CE din 20.12.2006 cu privire la permisul de conducere şi 
Convenţia ONU asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 
1968 şi ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318- 
XII din 2 martie 1993, nu prevăd includerea în permisul de conducere a datelor 
despre grupa sangvină deţinută de către titularul acestui document.

Prevederile privind înscrierea în permisul de conducere naţional al 
Republicii Moldova, precum şi în permisul de conducere provizoriu a 
subcategoriei AM (moped), sunt în concordanţă cu categoriile prescrise în 
anexa I modelul comunitar de permis de conducere, a Directivei 
nr.2006/126CE privind permisul de conducere.

Astfel, modificările prevăzute în proiectul menţionat sunt în deplină 
concordanţă cu normele Uniunii Europene.______________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi.

La punctul 1 din proiect:
în temeiul modificărilor operate prin Legea nr. 61 din 31.05.2018 în 

Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de 
paşapoarte, începînd cu data de 10.10.2018 au fost excluse datele ”Grupa 
sangvină“

La perfectarea permiselor de conducere naţi 
DL2008 şi DL2015, c M W ^ W L d e

Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

generaţiile DL 1995, 
*Grupa sangvină” se



exercita automatizat, informaţia respectivă fiind preluată din baza de date a 
Registrului de stat al populaţiei (din buletinul de identitate (CA)). Normele 
privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor 
pentru obţinerea permisului de conducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 12/2009, nu prevăd date despre grupa sangvină, iar Comisiile pentru 
examinarea medicală a conducătorilor de vehicule din cadrul instituţiilor 
medico-sanitare publice, nu exercită diagnosticarea candidaţilor în ceea ce 
priveşte grupa sangvină deţinută.

Este de menţionat faptul că, normele internaţionale ce ţin de domeniul 
obţinerii permisului de conducere, Directiva Parlamentului şi Consiliului 
Uniunii Europene nr. 2006/126/CE din 20.12.2006 cu privire la permisul de 
conducere şi Convenţia ONU asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 
noiembrie 1968 şi ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 1318-XII din 2 martie 1993, nu prevăd includerea în 
permisul de conducere a datelor despre grupa sangvină deţinută de către 
titularul acestui document.

începând cu data de 10.10.2018, ca măsură provizorie, datele privind 
grupa sangvină în permisul de conducere de generaţia DL2015 sunt substituite 
cu semnul ”<” (mai mic), ceea ce semnifică lipsa datelor în cîmpul de date 
respectiv.

Modificările privind înscrierea în permisul de conducere naţional al 
Republicii Moldova, precum şi în permisul de conducere provizoriu a 
subcategoriei AM (moped), sunt incluse în proiect, la propunerea Centrului de 
Armonizare a Legislaţiei al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi au 
drept scop conformarea specificării categoriilor de vehicule din permis, la 
prevederile anexei I, modelul comunitar de permis de conducere, a Directivei 
nr.2006/126CE privind permisul de conducere.

Ca urmare situaţiei reale, se propune iniţierea unor modificări a 
permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, de tip cartelă pe bază 
de policarbonat, cu gravare laser, de formatul ID-1, cu excluderea din acest 
document a câmpului de date nr. 14 ’’Grupa sangvină” şi rezervarea a două 
spaţii: 13 şi 14 pentru unele eventuale inscripţionări ale autorităţii emitente.

Reieşind din competenţele stabilite în art.14 al Legii nr. 131-XVI din 
7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier, Instituţia Publică ’’Agenţia 
Servicii Publice” va asigura eliberarea permisului de conducere de model 
DL2019 şi a permisului de conducere provizoriu de model DL2019, conform 
termenilor stabiliţi.

Este de menţionat faptul că permisele de conducere de model 1995, 2008 
şi 2015, ramîn a fi valabile în condiţiile în care au fost eliberate iar deţinătorii 
acestora nu au obligaţia de a le preschimba doar decît la expirarea acestora, cu 
excepţia permiselor de conducere de model 1995 care nu sunt limitate în
termen.___________________________________________________
5. Fundamentarea economico-financiară._____________________________
_____Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli



financiare din bugetul de stat sau din contul altor instituţii._________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare._________

Proiectul a fost elaborat în corespundere cu dispoziţiile legale şi este în 
concordanţă cu cadrul juridic existent.__________________________________
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului._______________________

Proiectul a fost supus procedurii de avizare, consultare publică şi
expertizare,_______________________________________________________
9. Constatările expertizei de compatibilitate.__________________________

Din punct de vedere al dreptului UE, prin prisma obiectului de 
reglementare, prezentul act normativ se circumscrie reglementărilor statuate la 
nivelul UE, subsemnate Politicii europene în domeniul transporturilor, pe 
segmentul legislativ -  eliberarea permiselor de conducere.

Din perspectiva proiectului examinat, la nivelul Dreptului UE incident 
prezintă relevanţă directă a dispoziţiilor Directivei 2006/126/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind 
permisele de conducere (reformată).

Directiva 2006/126/CE are drept scop introducerea unui nou tip de 
permis de conducere pe teritoriul UE în vederea asigurării unei mai mari 
libertăţi de mişcare pentru şoferii din UE, consolidând siguranţa rutieră şi 
contribuind la reducerea fraudei. Mai mult, acesta stabileşte norme privind 
modelul de permis, norme privind recunoaşterea reciprocă a acestora, norme 
privind măsurile întreprinse contra falsificării permiselor, norme privind 
categoriile, definiţiile şi vârsta, dispoziţii privind condiţiile şi restricţiile, norme 
privind etapele progresive şi echivalările dintre categorii, dispoziţii privind 
eliberarea, valabilitatea şi reînnoirea permiselor de conducere, dispoziţii privind 
adaptarea la progresul ştiinţific şi tehnic, norme privind comitetul şi 
examinatorii, dispoziţii diverse privind schimbarea, retragerea, înlocuirea şi 
recunoaşterea permiselor de conducere, norme privind reşedinţa obişnuită, 
norme privind echivalarea între permisele de model necomunitar, norme 
privind reexaminarea, dispoziţii privind asistenţa reciprocă, dispoziţii privind 
modelul UE de permis de conducere, dispoziţii privind cerinţe minime pentru 
examenele de conducere, norme minime privind aptitudinile fizice şi mentale 
necesare pentru conducerea unui autovehicul, norme minime aplicabile 
persoanelor care asigură desfăşurarea examenelor practice de conducere, 
cerinţe minime privind formarea şi examinarea conducătorilor auto în vederea 
conducerii ansamblurilor de vehicule, cerinţe minime privind formarea şi 
examinarea conducătorilor auto în vederea conducerii motocicletelor din 
categoria A._______________________________________________________

Viceprim -  ministru, 
ministru al afacerilor interne Andrei NĂSTASE
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