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Сu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

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

 

În temeiul articolului 7 litera b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

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

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră nr. 415/2003 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2003, nr. 70-72 art. 442), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) în denumire, cuvintele „poliția rutieră” se substituie cu cuvintele 

„Inspectoratul Naţional de Securitate Publică”; 

2) pe tot parcursul textului, cuvintele „poliția rutieră”, la orice formă 

gramaticală, și cuvintele „Direcţia Poliţiei Rutiere”, la orice formă gramaticală, se 

substituie cu cuvintele „Inspectoratul Naţional de Securitate Publică”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

3) la punctul 7, textul „Direcţia Poliţiei Rutiere a Ministerului Afacerilor 

Interne (în continuare – Direcţia Poliţiei Rutiere)” se substituie cu cuvintele 

„Inspectoratul Național de Securitate Publică”. 

 

2. La punctul 65 din anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 650/2006 

privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi 

în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, 

precum și a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 

nr. 91-94, art. 692), cu modificările ulterioare, textul „ale Companiei nr.1 din 

cadrul Batalionului nr. 1 al Brigăzii de patrulare a Inspectoratului Naţional de 

Patrulare” se substituie cu textul „ale Secției asigurare ordine publică a Direcției 

patrulare „Centru” a Inspectoratului Național de Securitate Publică”. 
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3. Pe tot parcursul textului Hotărârii Guvernului nr. 296/2009 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare 

medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 80-81, art. 347), cu modificările ulterioare, 

cuvintele „Inspectoratului naţional de patrulare” se substituie cu cuvintele 

„Inspectoratului Național de Securitate Publică”. 

 

4. Pe tot parcursul textului Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 357/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2009, nr. 92-93, art. 409), cu modificările ulterioare, cuvintele „Direcţia 

supraveghere transport şi circulaţie rutieră”, la orice formă gramaticală, se 

substituie cu cuvintele „Inspectoratul Naţional de Securitate Publică”, la forma 

gramaticală corespunzătoare. 

 

5. În titlul normei nr. 7 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 284/2013 

privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale 

poliţiştilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 109, art. 359), cu 

modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratului Naţional de Patrulare” se 

substituie cu cuvintele „Inspectoratului Național de Securitate Publică”. 

 

6. În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 896/2014 pentru aprobarea 

Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a 

Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale 

ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 325-332, art. 963), cu modificările ulterioare, cuvintele „Direcţia 

generală securitate publică a” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Naţional de 

Securitate Publică al”. 

 

7. Pe tot parcursul textului Hotărârii Guvernului nr. 587/2016 pentru 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 şi a Planului de 

acţiuni privind implementarea acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr. 134-139, art. 645), cuvintele „Inspectoratul Naţional de Patrulare”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de 

Securitate Publică”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

8. Hotărârea Guvernului nr. 1447/2016 cu privire la Comisia de stat pentru 

evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 19-23, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 
 

1) la punctul 1 subpunctul 2) din hotărâre, cuvintele „nominală a” se exclud; 
 

2) în anexa nr. 1: 
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a) la punctul 6, cuvintele „nominală a” se exclud; 

b) la punctul 14, cuvintele „Direcţia generală securitate publică” se 

substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de Securitate Publică”; 
 

3) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 

 

„Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 1447/2016 

 
COMPONENȚA 

Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor 

 

Şef adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor 

Interne, preşedinte al Comisiei 

Şef ajunct al Inspectoratului Naţional de Securitate Publică al 

Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, 

vicepreşedinte al Comisiei 

Şef al Secţiei supraveghere circulaţie armament a Direcţiei supraveghere 

armament şi activităţi licenţiate a Inspectoratului Naţional de Securitate Publică al 

Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, secretar al 

Comisiei 

Şef al Secţiei examinări trasiologice şi balistice a Direcţiei Centru 2 a 

Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General al 

Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne  

Şef al Secţiei management logistică a Direcţiei logistică a Inspectoratului 

General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne 

Şef al Direcţiei generale metodologia impozitelor şi taxelor a Serviciului 

Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor 

Expert în certificare al Societăţii cu Răspundere Limitată „Centrul Tehnic 

pentru Securitate Industrială şi Certificare”  

Director comercial al Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor  

Meşter armurier licenţiat în domeniul de reparaţie a armelor”. 

 

9. Pe tot parcursul textului Regulamentului privind interacţiunea 

autorităţilor şi structurilor abilitate în situaţii de anunţare a codurilor cromatice pe 

timp de iarnă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1461/2016 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2017, nr. 50-59, art. 116), cu modificările ulterioare, 

cuvintele „Inspectoratul naţional de patrulare”, la orice formă gramaticală, se 

substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de Securitate Publică”, la forma 

gramaticală corespunzătoare. 

 

10. Pe tot parcursul textului Hotărârii Guvernului nr. 354/2017 cu privire la 

aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi securitate publică pentru anii 2017-
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2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 171-180, art. 430), cuvintele „Inspectoratul 

Naţional de Patrulare” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de 

Securitate Publică”. 

 

11. Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 277-288, art. 706), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 
 

1) la punctul 23 subpunctul 1 litera e), cuvintele „Inspectoratul Naţional de 

Patrulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele 

„Inspectoratul Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al 

Poliției”; 
 

2) la punctul 29 subpunctul 10 litera a), cuvintele „Inspectoratului Naţional 

de Patrulare” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului Național de Securitate 

Publică al Inspectoratului General al Poliției”. 

 

12. Hotărârea Guvernului nr. 210/2018 cu privire la crearea Comisiei 

naționale pentru monitorizarea circulației armelor de calibru mic și a 

armamentului ușor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 84-93, 

art. 243) se modifică după cum urmează: 
 

1) în anexa nr. 1, cuvintele „Direcţiei generale securitate publică a” se 

substituie cu cuvintele „Inspectoratului Național de Securitate Publică al”; 
 

2) la punctul 8 din anexa nr. 2, cuvintele ,,Direcţia generală securitate 

publică a” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de Securitate Publică 

al”. 

 

13. La poziția 1 din anexa nr. 2 la Regulamentul privind cerinţele generale 

de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi a autovehiculelor 

speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2018 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 176-180, art. 551), cu modificările ulterioare, 

subpoziția 1) va avea următorul cuprins: 

 
 

„1) autovehiculele Inspectoratului 

Naţional de Securitate Publică 

„Direcția patrulare 

Centru/Nord/Sud”, numărul de 

bord, denumirea instituţiei,  

adresa e-mail  

100 mm”. 

 
14.  Concepţia Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al 

armelor”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 609/2018 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 246-254, art. 669), se modifică după cum urmează: 
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1) la punctul 2 subpunctul 8), cuvintele ,,Direcţiei activităţi licenţiate a 

Direcţiei generale securitate publică a” se substituie cu cuvintele „Direcției 

supraveghere armament și activități licențiate a Inspectoratului Național de 

Securitate Publică al”; 
 

2) la punctul 4, cuvintele „Direcţia activităţi licenţiate a Direcţiei generale 

securitate publică” se substituie cu cuvintele „Direcției supraveghere armament și 

activități licențiate a Inspectoratului Național de Securitate Publică”; 
 

3) la punctul 6, subpunctul 27) va avea următorul cuprins:  

„27) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului Național 

de Securitate Publică”; 
 

4) la punctul 11 subpunctul 8), cuvintele ,,Direcţiei generale securitate 

publică a” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului Național de Securitate 

publică al”; 
 

5) la punctul 13, cuvintele ,,Direcţiei generale securitate publică a” se 

substituie cu cuvintele „Inspectoratului Național de Securitate Publică al”; 
 

6) la punctul 14 subpunctul 6), cuvintele „Inspectoratul naţional de 

patrulare” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de Securitate 

Publică”; 
 

7) la punctul 18 subpunctul 1), cuvintele ,,Direcţia generală securitate 

publică a” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de Securitate Publică 

al”; 
 

8) la punctul 23 subpunctul 1), cuvintele ,,Direcţia generală securitate 

publică a” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de Securitate Publică 

al”. 

 

15.  La punctul 26 din Regulamentul privind zonele de protecţie a reţelelor 

de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1104/2018 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 499-503, art. 1313), cuvintele 

„Inspectoratul naţional de patrulare” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul 

Național de Securitate Publică”. 

 

16. La capitolul VII litera B punctul 23 din Programul de lucrări statistice 

pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676/2019 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2019, nr. 400-406, art. 1014), cuvintele „Inspectoratul 

Național de Patrulare” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Național de 

Securitate Publică”. 
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17. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 
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