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Cu privire la aprobarea Аvizului la proiectul de lege pentru modificarea 

articolului 2 din Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Аvizul la proiectul de Lege pentru 

modificarea articolului 2 din Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului 

rutier. 

 

 

 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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                                                                                 Aprobat  

                                                                prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea articolului 2                            

din Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din 

Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr. 271 din 22 iunie 2020), de către domnul Liviu Vovc, 

deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul de Lege a fost elaborat ca urmare a 

necesităţii clarificării termenilor de „cursă”, „cursă ilegală” şi „organizator de 

cursă” stipulați în proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative     

nr. 238/2020, în care se propune modificarea Codului penal nr. 985/2002 și  a 

Codului contravențional nr. 218/2008, elaborat de către Guvernul Republicii 

Moldova. 

Relevăm că definiția ca parte a actului normativ care, după natura sa, are 

scopul de a reglementa drepturile și obligațiile subiecților de drept și modul de 

exercitare a acestora, poate fi inclusă într-un act normativ doar în cazurile și în 

limitele conforme cu scopul menționat. Includerea definițiilor în actul normativ 

trebuie să se facă doar în cazul și în limita necesară pentru reglementarea 

cercului de subiecți, a drepturilor și a obligațiilor acestora, precum și a modului 

de exercitare a drepturilor și a obligațiilor. Pentru atingerea acestui scop se 

impune ca noțiunile să fie definite doar în cazul în care la momentul adoptării 

actului se constată că un termen este pasibil de a fi interpretat în mai multe 

sensuri, iar autorul actului normativ decide că nu trebuie să lase determinarea 

sensului exact al termenului în sarcina celor care vor interpreta și aplica actul 

normativ. Această regulă este aplicabilă și în cazul în care termenul este folosit 

în alt sens decât cel uzual. 

Relațiile sociale sunt foarte complexe și la momentul adoptării actului 

normativ este imposibil să se poată determina cu precizie absolută toate 

circumstanțele raporturilor juridice reglementate. De asemenea, este necesar să 

se țină cont de faptul că norma de drept trebuie să fie formulată astfel încât să fie 

aplicabilă nu doar relațiilor sociale existente la momentul adoptării actului 

normativ, dar și relațiilor sociale viitoare. Definirea noțiunilor însă atrage în mod 

inevitabil rigiditatea actelor normative și face imposibilă aplicarea acestora 

pentru reglementarea raporturilor juridice noi. 

În situația în care autorii unui proiect intenționează să definească o 

noțiune, în nota informativă este necesar de specificat că se întrunesc condițiile 

care impun definirea termenului în actul normativ și să se indice circumstanțele 

care justifică definirea termenului în sensul propus de autori (a se vedea art. 54 
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alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative). Totuși, aceasta 

trebuie să se facă doar în situații excepționale. 

Totodată, este de remarcat că, potrivit art. 71 alin. (4) al Legii nr. 100/2017 

la interpretarea actului normativ se ţine cont de nota informativă care a însoţit 

proiectul actului normativ, respectiv şi de alte documente care permit 

identificarea voinţei autorităţii publice care a adoptat, a aprobat sau a emis actul 

normativ. Astfel, în nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea unor 

acte legislative (incriminarea desfășurării curselor ilegale) la punctul 3 

„Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi” au fost 

descrise noțiunile „întreceri”, „concurs” și „antrenamente” după cum urmează: 

1. Prin ,,întreceri” se înțelege acțiunea de a se întrece și rezultatul ei, 

demonstrarea forței în vederea stabilirii întâietății la un concurs sau competiție. 

2. Prin ,,concurs” se califică acțiunile sportive desfășurate care se termină 

întotdeauna cu un clasament și cu acordarea de premii celor mai buni dintre 

participanți. 

3. Prin ,,antrenament” se înțelege procesul de instruire sistematică în 

scopul obținerii unor performanțe sportive. 

Principala caracteristică a laturii obiective a respectivei componențe de 

infracțiune constă în caracterul ilegal al participării la astfel de curse, or 

atribuirea legalității se face doar prin autorizarea organului administrației publice 

cu avizarea obligatorie a organului de poliție. 

Astfel, voința legiuitorului în privința termenilor în cauză poate fi 

identificată din conținutul notei informative. 

Cu referire la definirea noţiunii de „organizator de cursă”, menţionăm că, 

potrivit art. 42 alin. (3) din Codul penal nr. 985/2002, se consideră organizator 

persoana care a organizat săvârșirea unei infracțiuni sau a dirijat realizarea ei, 

precum și persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizație 

criminală ori a dirijat activitatea acestora. 

În contextul celor expuse și având în vedere că Parlamentul a adoptat 

recent Legea nr. 116 din 9 iulie 2020 pentru modificarea Legii nr. 131/2007 

privind siguranţa traficului rutier, definirea acestor termeni în Legea nr. 

131/2007 nu este justificată. 
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