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Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează  
în unele hotărâri ale Guvernului 

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

În temeiul art. 8 din Legea nr. 131/2007  privind siguranța traficului rutier 
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6), cu 
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Prezenta hotărâre transpune: 
- pct. II.5 (P) din Anexa I la Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 

1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 138 din 1 iunie 1999, așa cum a fost modificată ultima 
oară prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
3 aprilie 2014; 

- secțiunea 0 din Anexa I la Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (text 
cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127 din 
29 aprilie 2014. 

 

1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (se 
anexează). 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 

 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
Contrasemnează: 
 
Ministrul economiei 
și infrastructurii      Anatol Usatîi 
 
Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 
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Aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 

 
MODIFICĂRILE  

ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului  
 
1.   Hotărârea Guvernului nr. 415/2003 despre aprobarea Regulamentului 

cu privire la supravegherea tehnică exercitată de Inspectoratul Național de 
Securitate Publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70-72, 
art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 26, textul „ , caroseriei și motorului” se substituie cu cuvintele 
„și caroseriei”; 

2) la punctul 28, textul „motorului,”, în ambele cazuri, se exclude; 
3) tabelul din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:  

 
„Nr. 
crt. 

Tipul 
vehiculului 

Marca, 
modelul 

Numărul 
de 

înmatriculare 

Date referitoare 
la motor: 

capacitatea 
cilindrică, 

puterea netă 
maximă (în 

kW), 
tipul de 

combustibil sau 
sursa de putere 

Numărul de identificare Anul  
de 

fabricație 

Parcursul  (km) Concluzia 
privind 
starea 
tehnică 

al 
caroseriei 

al 
şasiului 
(ramei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10”; 
      

 

4) în anexa nr. 3, cuvintele „motorul nr.” se substituie cu cuvintele „date 
referitoare la motor”.  

 
2.   La punctul 125 litera b) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2009 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), cu modificările ulterioare, cuvintele „sau a 
motorului” se exclud.  

  
 



 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se 

operează în unele hotărîri ale Guvernului  

 

 

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

       Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite  

       Proiectul este elaborat  în scopul aducerii legislației naționale în conformitate cu practicile 

Uniunii Europene și stabilirea reglementărilor clare privind elementele de identificare ale 

vehiculelor.  

       În scopul executării prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea 

Europeană și, în scopul ajustării legislației naționale la Directiva 1999/37/CE a Consiliului 

Uniunii Europene, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a elaborat proiectul 

Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 770/2012. În anul 2017 

Guvernul a aprobat Hotărîrea nr. 423, care, printre alte reglementări, a dispus excluderea 

cîmpului P5 din Certificatul de înmatriculare a vehiculului în care era înscris numărul 

motorului.  

       La acel moment, Republica Moldova era unica țară din zonă unde numărul motorului se 

includea în certificatul de înmatriculare și era considerat ca element de identificare a 

vehiculului. Țările Uniunii Europene de mult timp au atribuit motorului statut de piesă de 

schimb și nu includ numărul motorului în certificatul de înmatriculare a vehiculelor. Același 

exemplu l-au urmat Federația Rusă, Ucraina, Belarus.  

       Deși, Hotărîrea Guvernului nr. 423/2017 a avut drept scop ajustarea legislației naționale la 

reglementările europene, inclusiv excluderea numărului motorului ca element de identificare al 

vehiculului și atribuirea acestuia statut de piesă de schimb, în practică acest scop nu a fost atins 

în totalmente. Numărul motorului a fost exclus din certificatul de înmatriculare a vehiculelor, 

însă el continuă să fie înregistrat în baza de date a Agenției Servicii Publice. Prin urmare, a fost 

mimată implementarea Directivei 1999/37/CE.  

       Există cazuri cînd inspectorii de circulație staționează unitățile de transport și le escortează 

la parcările speciale pe motiv că numărul motorului existent nu coincide cu cel din baza de date 

sau numărul nu este suficient de vizibil din cauza uzurii. Astfel, unii inspectori de circulație, 

avînd acces la baza de date a ASP, continuă să utilizeze numărul motorului ca element de 

identificare a vehiculului, ceea ce contravine normelor europene.   

       Această situație s-a creat din cauza că odată cu adoptarea Hotărîrii Guvernului nr. 

423/2017, nu au fost ajustate la standardele europene și alte acte normative care reglementează 

normele de înregistrare și identificare a vehiculului. 

       Astfel, finalitățile urmărite ale proiectului respectiv este ajustarea legislației naționale la 

standardele UE și excluderea lacunelor din actele normative în vigoare care contravin 

Directivelor UE.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  



       Proiectul prezentat transpune pct. II.5 (P) din Directiva 1999/37/CE și transpune secțiunea 

0 din Anexa I la Directiva 2014/45/UE. 

       Tabelul de concordanță a proiectului de hotărîre este elaborat conform cerințelor Hotărîrii 

Guvernului nr. 1171/2018. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi  

       Conform prevederilor pct. II.5 al anexei Directivei 1999/37/CE în certificatul de 

înmatriculare se înscriu următoarele date referitoare la motorul vehiculului: 

P.1 capacitatea cilindrică; 

P.2 puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibil); 

P.3 tipul de combustibil sau sursa de putere. 

 Totodată, conform prevederilor anexei 1 al Directivei 2014/45/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 03 aprilie 2014, identificarea vehiculului se efectuează prin 

verificarea plăcuțelor de înmatriculare și a numărului de șasiu sau numărului de serie al 

vehiculului. 

 Reieșind din cele expuse se constată că, prevederile punctului 125 lit. b) din anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere nr. 357 /2009 

prin care vehiculul este reţinut şi adus la parcarea specială pentru a interzice exploatarea 

acestuia în cazul în care numărul de identificare a motorului este reimprimat prin poansonare 

ori acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare, vine în contradicție cu 

Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 03 aprilie 2014, care 

reglementează că identificarea vehiculului se efectuează prin verificarea plăcuțelor de 

înmatriculare și a numărului de șasiu sau numărului de serie al vehiculului. 

 De asemenea, vine în contradicție cu prevederile pct. II. 5 al anexei Directivei 

1999/37/CE prin care reglementează că în certificatul de înmatriculare al vehiculului se înscriu 

următoarele date: P.1 capacitatea cilindrică; P.2 puterea netă maximă (în kW) (dacă este 

disponibil); P.3 tipul de combustibil sau sursa de putere.  

Vine în contradicție cu Hotărîrea Guvernului nr. 770/2012 în care s-a dispus excluderea 

cîmpului P5 din Certificatul de înmatriculare ”Numărul motorului” prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 423/2017. 

Argumentele date sunt valabile și pentru punctul 26 din Hotărîrea Guvernului despre 

aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de Inspectoratul 

Național de Securitate Publică nr. 415/2003 care stipulează că înainte de a verifica starea 

tehnică a vehiculelor lucrătorii inspectoratului controlează corespunderea numerelor de 

identificare ale  motorului cu datele din actele de înmatriculare. Respectiv, conținutul punctului 

28 al aceluiași act normativ care stipulează că controlul stării tehnice şi ecologice în procesul 

de circulaţie prevede verificarea corespunderii numerelor de identificare a motorului, cu cele 

din certificatele de înmatriculare. 

Din aceste considerente, în scopul ajustării legislației naționale la standardele UE, anume la 

prevederile Directive 1999/37/CE a Consiliului Uniunii Europene și Directivei 2014/45/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 03 aprilie 2014, se propune aprobarea 

modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului. 

5. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul de stat/ 

din contul altor instituții. 



6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

 Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar promovarea acestuia și 

eventuala sa aprobare nu va genera ca consecință necesitatea amendării altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul a fost avizat de către: 

Cancelaria de Stat (Agenția Servicii Publice); 

Ministerul Afacerilor Interne. 

Proiectul a fost expertizat de către: 

Ministerul Justiției; 

Centrul Național Anticorupție; 

Cancelaria de Stat (Centrul de Armonizare a Legislației); 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează 

în unele hotărîri ale Guvernului, este plasat pe pagina-web oficială a Ministerului Economiei 

și Infrastructurii, directoriul Transparență, secțiunea Consultări publice.  

8. Constatările expertizei anticorupție

       Informația privind rezultatele expertizei anticorupție a proiectului sunt incluse în sinteza 

obiecțiilor și propunerilor 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

       Ca urmare a expertizei de compatibilitate realizate, din perspectiva compatibilității cu 

legislația europeană în discuție se constată că proiectul național și-a atins finalitatea propusă.    

Obiecțiilor formulate în compartimentul III al Declarației de compatibilitate privind deficiențile 

în clauza de armonizare și cele de tehnică legislativă au fost înlăturate și expuse în sinteza 

obiecțiilor și propunerilor.  

10. Constatările expertizei juridice

       Informația privind rezultatele expertizei juridice a proiectului sunt incluse în sinteza 

obiecțiilor și propunerilor 

11. Constatările altor expertize

 - 

Ministru   Serghei RAILEAN 

Ex: Vasilașcu V. 

Tel. 250614
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