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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea unor acte normative  

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare Avizul la proiectul 

de lege pentru modificarea unor acte normative.  

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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         Aprobat 

      prin Hotărîrea Guvernului nr.                        

                                                                                           
 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.112 din 9 iulie 2019) de 

către domnul Sergiu Litvinenco, deputat în Parlament, și comunică susținerea 

acestuia, cu următoarea propunere. 
 

Urmînd același deziderat expus prin intermediul proiectului privind 

atribuirea organului abilitat cu elaborarea politicii în domeniu a dreptului de a  

coordona şi de a monitoriza activitatea unor entități ce implementează 

respectivele politici, considerăm oportună şi modificarea Legii drumurilor 

nr.509/1995. 
 

Potrivit art.5 alin.(1) din legea citată, „administrarea drumurilor naţionale 

se asigură de către organul central de specialitate în domeniul drumurilor prin 

intermediul întreprinderii specializate”. În conformitate cu prevederile 

respectivului articol, entitatea responsabilă de administrarea drumurilor publice 

naționale a fost desemnată Întreprinderea de Stat ,,Administrația de Stat a 

Drumurilor”. 
 

În temeiul art.1 alin.(3) din Legea drumurilor nr.509/1995, administrarea 

drumurilor semnifică activitatea care are ca obiect proiectarea, construirea, 

modernizarea, reabilitarea, repararea şi întreţinerea drumurilor, precum şi 

gestionarea acestora.  
 

Or, în virtutea normelor art. 3 lit. c) din Legea nr.158/2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public, această activitate implică 

exercitarea prerogativelor de putere publică, prerogative ce nu pot fi exercitate de 

către o întreprindere de stat.   
 

Prin prisma celor menţionate şi în conformitate cu prevederile 

Legii nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, propunem 

completarea proiectului cu următorul articol: 
 

Art. I. – În articolul 5 alineatul (1) din Legea drumurilor 

nr. 509/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,  

nr. 7-17, art. 32), cuvintele „întreprinderii specializate” se substituie cu cuvintele 

„autorității administrative responsabile de implementarea politicii statului în 

domeniul drumurilor”. 

În consecință, celelalte articole vor fi renumerotate.  
 

Remarcăm că modificările propuse vor constitui temei legal pentru 

instituirea unei autorități administrative în subordinea Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, care va fi responsabilă de implementarea politicii în domeniul 
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drumurilor și care va asigura, în modul stabilit şi în limitele competențelor 

atribuite de cadrul normativ, administrarea drumurilor publice naționale.  
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