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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului legii  

pentru modificarea Codului transporturilor rutiere 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului legii 

pentru modificarea Codului transporturilor rutiere (inițiativa legislativă nr. 304 

din 11.12.2019), se anexează. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Anatol Usatîi 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Aureliu Ciocoi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului legii pentru modificarea  

Codului transporturilor rutiere 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Codului 

transporturilor rutiere, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de 

deputați în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 304 din 11.12.2019), și 

comunică următoarele. 

În rezultatul examinării inițiativei menționate s-a stabilit că se propune 

operarea modificărilor la mai multe articole din Codul transporturilor rutiere (în 

continuare Cod), în special a modului de reglementare a procedurii de eliberare a 

autorizațiilor din domeniul transporturilor rutiere de mărfuri. 

Astfel, se propune completarea Codului cu unele definiții noi, precum și 

excluderea prevederilor ce țin de modul de repartizare și utilizare a autorizațiilor 

unitare, autorizațiile CEMT, precum și sancțiunile aplicate operatorilor de 

transport încălcarea acestor prevederi. Autorul argumentează propunerile 

înaintate prin faptul că prevederile din Cod deja sunt specificate în Hotărârea 

Guvernului nr. 257/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și 

utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere. 

Menționăm, că la nivel conceptual, propunerile înaintate de autor ar putea 

facilita unele aspecte ale procesului de eliberare și utilizare a autorizațiilor, 

condițiile când cotele de autorizații sunt negociate anual în cadrul Comisiilor 

mixte bilaterale din domeniul transporturilor, iar utilizarea cotei eliberate variază 

în dependență de cererea de pe piață. Mai mult ca atât, excluderea acestor 

prevederi în opinia autorilor ar permite intervenția mai promptă în procesul de 

eliberare a autorizațiilor, ceea ce va eficientiza utilizarea acestora. 

Atragem atenția autorilor că, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 

(3) al Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de 

întreprinzător, condiţiile primare, drepturile şi obligațiile materiale şi procedurale 

cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea şi retragerea 

autorizaţiilor se stabilesc prin lege. Astfel, în variata propusă amendamentele 

prezentate vin în contradicție cu prevederile prenotate. 

Suplimentar, menționăm că propunerea de completare a Codului cu 

noţiunea ,,transporturi bilaterale cu state limitrofe”, nu poate fi acceptată, 

deoarece în Ghidul CEMT nu se prevede acest tip de operațiune de transport 

rutier. Iar în cazul propunerii de completare cu noțiunea ,,Registrul Operatorilor 

de Transport Rutier”, autorul doar reiterează prevederile art. 16 și art. 23 din 

Codul prenotat. 

Totodată, luând în considerare importanța subiectului privind sistemul de 

autorizare a serviciilor de transport rutier de mărfuri și impactul acestuia asupra 
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întregii economii, menționăm că, pe parcursul anului 2020, Guvernul și-a propus 

elaborarea unei serii de modificări la Codul Transporturilor Rutiere care vor 

permite intervenția promptă în procesul de eliberare a autorizațiilor, precum și 

va spori gradul de transparență a acestui proces prin digitizarea completă a 

proceselor. 

Sub aspect de tehnică legislativă, proiectul urmează a fi revizuit pentru 

ajustarea acestuia conform prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative. Iar luând în considerare că această inițiativă legislativă prevede 

reglementări cu impact asupra activităţii de întreprinzător în domeniul 

transportului rutier de mărfuri, este necesară efectuarea unei analize a impactului 

de reglementare (studiu de cercetare) în conformitate cu prevederile legale 

imperative cuprinse la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, art. 13 din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi Metodologia de analiză a 

impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019.  

În contextul celor expuse, în varianta propusă Guvernul nu susține 

propunerile înaintate prin inițiativa legislativă. 

 

 
 

 




