
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2021 

Chișinău 

Privind aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

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

În temeiul art. 6 lit. e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative.  

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor  Dumitru Budianschi

Viceprim-ministru, 
ministrul infrastructurii și 
dezvoltării regionale Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, 
ministrul afacerilor externe

şi integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul justiţiei Sergiu Litvinenco
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Compartimentul II din anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), cu modificările ulterioare, se 

completează cu pozițiile 83-85 cu următorul cuprins: 

„Nr. 

crt. 
Actul permisiv 

Autoritatea 

emitentă 

Alte autorități/ 

entități 

implicate 

Costul 

Termenul 

de 

valabilitate 

83 Autorizație de 

transport feroviar 

Autoritatea 

feroviară 

Gratuit 5 ani 

84. Certificat de siguranță 

pentru întreprinderi 

feroviare 

Autoritatea 

feroviară 

Gratuit 5 ani 

85 Autorizație de 

siguranță pentru 

administratorul  

infrastructurii 

Autoritatea 

feroviară 

Gratuit 5 ani”. 

Art. II. – Anexa la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr. 181-184, art. 595), cu modificările ulterioare, se completează cu poziția 14 cu 

următorul cuprins: 

„Nr. 

crt. 
Organul de control Domeniul 

14. Autoritatea Feroviară Siguranța transportului feroviar. Calitatea serviciilor 

de transport. Protecţia consumatorilor în domeniul 

transportului feroviar. Respectarea condițiilor de 

autorizare și certificare conform domeniului. 

Respectarea cerinţelor de siguranță şi calitate a 

vehiculelor feroviare, a elementelor infrastructurii 

feroviare, a instalaţiilor, mecanismelor şi 

echipamentelor tehnice feroviare. Supravegherea 
conformității constituenților de interoperabilitate cu 

cerințele esențiale”. 

Președintele Parlamentului 
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