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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

completarea Codului contravențional al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

     

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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        Aprobat 

       prin Hotărîrea Guvernului nr.  

       din                               2018 

 

 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al        

Republicii Moldova 
 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru completarea Codului 

contravențional al Republicii Moldova, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă 

(nr.148 din 11 mai 2018) de către domnul Vladimir Cernat, deputat în Parlament, 

și comunică următoarele. 

Proiectul de lege menţionat prevede completarea Codului contravențional 

al Republicii Moldova nr. 218-XVI  din 24 octombrie 2008 prin introducerea 

articolului 2401, care stipulează că folosirea farurilor anticeață în alte condiții 

decît pe timp de ceață, se sancționează cu amendă de la 12 la 15 unități 

convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. 

Proiectul nu se susține din următoarele considerente: 

Potrivit art.17 și 20 din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind 

actele legislative, elaborarea unui act normativ trebuie să fie precedată de o 

analiză științifică asupra necesității intervenirii cu modificări. În nota 

informativă, autorul motivează necesitatea elaborării proiectului respectiv prin 

creșterea numărului accidentelor rutiere care au urmări grave, inclusiv decesuri 

cauzate de folosirea farurilor anticeață în alte condiții decît pe timp de ceață, fără 

însă să prezinte anumite date statistice și legătura cauzală dintre aceste elemente. 

Conceptual, normele conținute în acest proiect contravin cadrului juridic 

existent. Or, conform pct.34 subpct.5) din Regulamentul circulației rutiere, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009, este permisă folosirea 

farurilor anticeață în alte condiții decît pe timp de ceață, mai exact: 

a) în condiţii de vizibilitate redusă − separat, precum şi simultan cu lumina 

de întîlnire sau de drum a farurilor; 

b) pe timp de noapte pe sectoarele de drum neiluminate – simultan cu 

lumina de întîlnire sau de drum a farurilor; 

c) în cazurile prevăzute în subpunctul 3) din prezentul punct − în locul 

luminii de întîlnire a farurilor. 

Prin urmare, legiuitorul a prevăzut posibilitatea folosirii farurilor anticeață 

și în alte condiţii de vizibilitate redusă pentru a facilita conducerea mijloacelor de 

transport în condiții meteo nefavorabile. 

De asemenea, potrivit pct.34 supbct.3) din Regulamentul circulației 

rutiere, dreptul de a folosi farurile anticeață îl au conducătorii autovehiculelor, 

inclusiv pe timp de zi și în condiții meteo prielnice, în vederea atenționării și 

semnalizării altor participanți la trafic. 
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Încălcarea normelor specificate, materializată prin folosirea farurilor 

anticeață în alte condiții decît cele prevăzute expres de lege, condiționează 

atragerea la răspundere contravențională în conformitate cu art.240 alin.(1) din 

Codul contravențional. 

Astfel, pentru a garanta siguranța în trafic, prevederile Codului 

contravențional și ale Regulamentului circulației rutiere stabilesc clar criteriile de 

utilizare a farurilor anticeață (obligatorii pentru toți participanții la trafic), dar și 

sancțiunile pentru nerespectarea acestor norme. 
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