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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, scopul primordial al proiectului este de
a concentra atenţia asupra conducătorilor începători, totodată, stimulînd educarea continuă
de-a lungul vieţii şi pentru cei care deţin deja permisul de conducere.
Astfel, autorul şi-a propus următorul scop:
-implementarea conceptului de conducere asistată;
-micşorarea vîrstei de instruire;
-instituirea conceptului de permis de conducere pentru începător;
-instituirea unei perioade minime pentru conducerea asistată;
-implementarea conceptului de restricţii faţă de conducerea asistată;
-instituirea unei perioade de probă după obţinerea permisului de conducere;
-automatizarea proceselor de instruire;
-instituirea testului de percepţie a riscului;
-automatizarea probei practice a examenului;
-instituirea unui mecanism eficient de contestare.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului. Potrivit notei informative, "siguranţa circulaţiei rutiere
reprezintă un element de bază al confortului cotidian al oricărei societăţi. Acumularea
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experienţei de a conduce este crucială în crearea unui mediu sigur în traficul rutier şi pentru
un conducerea auto în siguranţă, prin urmare instruirea calitativă a conducătorilor auto este
definitorie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Fundamentarea economico-financiară lipseşte, deşi prevederile proiectului presupun
cheltuieli financiare.
Astfel, crearea unui sau mai multor poligoane auto automatizate de susţinere a examinării
practice, automatizarea procesului de instruire, instituirea testului de percepţie a riscurilor,
automatizarea probei practice a examenului presupun cheltuieli financiare suplimentare. În
acest context, autorul urmează să menţioneze dacă la aplicare proiectul va avea acoperire
finaciară.
În consecinţă, implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare, iar
autorul nu menţionează dacă au fost identificate sursele de acoperire a acestora.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul promovează interesele Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi nu
contravine interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, cerinţă impusă de prevederile Legii privind
transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile
publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de
participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi
interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web oficială a
instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
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juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.6 cu indicele 10 lit.b) „nu are dreptul să transporte pasageri”

Sintagma de la lit.b) „nu are dreptul să transporte pasageri” este în contradicţie cu norma
prevăzută la lit.a) de la acelaşi punct., care prevede: „…să fie asistat permanent pe bancheta
din faţă de un conducător auto…”.
Astfel, nu este clar dacă persoana respectivă cade sau nu sub incidenţa noţiunii de pasager.
În acest sens, urmează a se completa norma cu prevederi clare, pentru evitarea unor
confuzii şi interpretări.

Recomandarea: Propunem autorului completarea normei de la pct.6 cu indicele 10 lit.b
în final cu sintagma: „…în afara persoanei care asistă conducerea pe bancheta din
faţă”.

La pct.6 cu indicele 15 lit.g) „la punctul 30 … alineatul 2 se exclude”.

Hotărîrea Guvernului nr.1452/24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului
de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, la pct.30 alin.(2) prevede: “În cazul în
care persoana nu susţine proba practică pe parcursul a 90 zile calendaristice din momentul
susţinerii probei teoretice, aceasta va fi obligată să susţină din nou proba teoretică a
examenului”.
Reieşind din cele expuse supra, nu este clară necesitatea excluderii acestei prevederi, în
situaţia în care acest fapt va duce la o aplicare neuniformă a normei.

Recomandarea: Considerăm inoportună excluderea alin.(2) de la pct.30.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.6 cu indicele 9 lit.d) „Susţinerea unui examen teoretic de cunoaştere a
legislaţiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical şi a noţiunilor
generale de mecanică auto la autoritatea competentă din cadrul MTIC...”

Din normă nu este clar care este „autoritatea competentă din cadrul MTIC”. Or, nefiind
stipulată în mod expres autoritatea, sintagma respectivă poate fi aplicată abuziv şi
discreţionar de către MTIC, care, la propria discreţie, poate acorda atribuţii şi competenţe în
domeniul acordării, retragerii etc., a permiselor de conducere unei sau altei autorităţi.
În acest context, este oportun ca autorul să numescă expres acolo unde apare în text pentru
prima dată, care este "autoritatea", şi ulterior deja în tot conţinutul Regulamentului, poate
opera cu noţiunea "autoritatea competentă".

Recomandarea: Propunem autorului stipularea în mod expres a „autorităţii
competente” la pct.6 cu indicele 9 lit.d) cît şi în tot conţinutul Regulamentului.
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La pct.6 cu indicele 14 lit.f) “neimplicarea din vină proprie în accidente rutiere şi nu a
fost penalizat cu puncte de penalizare în ultimele 6 luni premergătoare solicitării
permisului de conducere”.

Norma dată este neclară, în sensul în care sintagma “puncte de penalizare” poate fi
interpretată şi aplicată în mod abuziv. Or, lipsa reglementării numărului de puncte de
penalizare, poate duce în mod direct la aplicarea normei în mod discreţionar.
Astfel, autoritatea îşi crează dreptul discreţionar de a decide în mod subiectiv şi selectiv
numărul de puncte de penalizare pentru fiecare caz în parte, fapt care nemijlocit generează
cazuri de coruptibilitate.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea pct.6 cu indicele 14 lit.f) după
sintagma “nu a fost penalizat” cu sintagma “...cu X puncte de penalizare”.

La pct.6 cu indicele 15 lit.g) „…În cazul în care persoana examinată contestă
rezultatele examenului, contestaţia va fi examinată, în termen de 7 zile, de către o
comisie creată de către MTIC, în care vor fi incluşi obligatoriu reprezentanţi ai
autorităţilor publice responsabili de siguranţa traficului rutier, organizaţii
nonguvernamentale cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere şi la solicitatarea
candidatului, instructorul în conducere auto care a asigurat instruirea auto în cadrul
şcolii licenţiate…”.

În conţinutul normei enunţate supra, nu este clar sensul sintagmei „organizaţii
nonguvernamentale cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere”. Or, este important ca autorul
să specifice în mod clar criteriile de eligibilitate a reprezentanţilor din organizaţiile
nonguvernamentale pentru selectare în calitate de membri ai Comisiei. Astfel, noţiunea
„organizaţii nonguvernamentale cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere” este prea generală
şi nu scoate în evidenţă esenţa normei.
În consecinţă, se acordă MTIC-ului dreptul discreţionar de a aplica norma fără a fi stabilite
anumite criterii clare.

Recomandarea: Propunem autorului completarea lit.g) de la pct.6 cu indicele 15 cu
norme care să conţină criteriile de eligibilitate a reprezentanţilor organizaţiilor
nonguvernamentale în calitate de membri ai Comisiei.

La pct.6 cu indicele 15 „după obţinerea permisului de conducere deplin conducătorul
auto este supus unei perioade de probă de 2 ani. În timpul perioadei de probaţiune
permisul de conducere este retras, pînă la susţinerea unui nou curs de instruire auto
complet şi examinări teoretice şi practice la autoritatea competentă din cadrul MTIC, în
cazul încălcării următoarelor reguli speciale…”.

În sensul prezentei norme, nu este clar cuantumul de obligativitate a acesteia. Or, în aşa
mod fiind reglementată, norma poate fi aplicată abuziv, selectiv şi discreţionar.
Astfel, este oportun a se explica, dacă este obligatoriu cumularea tuturor regulilor speciale
înscrise în normă, sau pentru aplicarea acesteia este de ajuns prezenţa doar a uneia.

Recomandarea: Propunem autorului completarea normei de la pct.6 cu indicele 15
după cuvîntul „încălcării” cu sintagma „în cumul a următoarelor reguli” sau cu
sintagma „uneia din următoarele reguli”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.6 cu indicele 5 „Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea,
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furtul, sau distrugerea acestui document autorităţii emitente în cel mai scurt timp
posibil de la constatare dar nu mai tîrziu de 15 zile”.

Conţinutul normei analizate impune cerinţe excesive şi poate fi interpretat prin prisma
sintagmei „nu mai tîrziu de 15 zile”.
În acest sens, nu este clar cum se va aplica norma, în situaţia în care, titularul permisului, la
momentul cînd s-a produs pierderea, furtul, sau distrugerea acestui document se află în
imposibilitate de a declara acest fapt (fie că nu se află în ţară şi se întoarce după scurgerea
termenului de 15 zile, fie din alte motive obiective).
Astfel, autorul urmează a include o derogare de la termenul imperativ de 15 zile în vederea
stabilirii unei clarităţi asupra normei şi excluderea cerinţelor excesive pentru realizarea
drepturilor titularului permisului de conducere.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea normei de la pct.6 cu indicele 5 la
final cu sintagma: „În cazul în care titularul permisului de conducere din motive
întemeiate şi care pot fi dovedite, se află în imposibilitate de a declara pierderea, furtul,
sau distrugerea permisului de conducere autorităţii emitente în termen nu mai tîrziu de
15 zile, acest termen poate fi depăşit în conformitate cu situaţia de fapt a titularului.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.6 cu indicele 5: „Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea,
furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente în cel mai scurt timp
posibil de la constatare, dar nu mai tîrziu de 15 zile.

Atenţionăm asupra faptului că autorul nu face nici o referire la cazul în care titularul
permisului de conducere nu declară pierderea, furtul sau distrugerea acestui document în
termenul stabilit.
Astfel, nu este clar criteriul coercitiv al normei analizate în situaţia în care în proiect nu este
prevăzut mecanismul de sancţionare pentru încălcarea termenului stabilit.
În această ordine de idei, menţionăm că este oportună stabilirea unei forme de sancţionare a
titularului permisului de conducere care, fără a avea motive temeinice, nu declară în termenul
stabilit pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente. Or, lipsa unei
sancţiuni, duce la un nonsens al imperativităţii normei analizate supra.

Recomandarea: Propunem autorului completarea pct. 6 cu indicele 5 la final cu
sintagma: „în cazul în care, titularul permisului de conducere, în lipsa unor motive
temeinice care pot fi dovedite, nu declară în termenul stabilit pierderea, furtul sau
distrugerea acestui document autorităţii emitente, acesta va fi sancţionat cu…”.

La pct.6 cu indicele 10: „Permisul de conducere pentru începător oferă titularului
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dreptul să circule cu un vehicul rutier, ce se încadrează în criteriile categoriei B, pe
drumuri publice pe teritoriul Republicii Moldova, doar cu respectarea următoarelor
reguli speciale de conducere…”.

Observăm că conţinutul normei analizate, impune respectarea regulilor:
a) să fie asistat permanent pe bancheta din faţă de un conducător auto, care are o vârstă
minimă de 25 ani şi are experienţă de a conduce de minimum 5 ani, care nu a fost privat
anterior de dreptul de a conduce, indicat în acordul părintesc sau a persoanei sub tutela
căruia se află, prezentat la MTIC,
b) nu are dreptul să transporte pasageri,
c) nu are dreptul să circule în intervalul de timp 23.00-05.00,
d) trebuie să circule cu o viteză nu mai mare de 70 km/h, în cazul în care nu sunt alte
restricţii de viteză,
e) stabilirea concentraţiei de alcool nu mai mare de zero în sânge şi/sau aerul expirat,
f) vehiculul rutier urmează să fie dotat cu oglindă retrovizor pentru persoana care asistă,
g) nu are dreptul să tracteze remorci sau semiremorci,
h) semnalizarea vehiculului, pe care îl conduce, cu un pătrat de culoare galbenă, pe fondul
căruia se aplică litera ”L” de culoare neagră, în faţa şi spatele acestuia.
Totodată, la pct.6 cu indicele 13 din proiect se stipulează: “Constatarea încălcării condiţiilor
stabilite la pct.6 cu indicele 10 sau acumularea a 6 puncte de penalizare duce la retragerea
permisului de conducere pentru începător, iar eliberarea unui permis nou pentru începător
este condiţionată prin susţinerea unui curs de instruire auto complet în cadrul unei şcoli auto
licenţiate şi susţinerea examenului teoretic”.
În acest sens, sunt neclare următoarele situaţii:
1. cine constată încălcarea condiţiilor stabilite la pct.6 cu indicele 10;
2. care este mecanismul de retragere a permisului de conducere;
3. care este mecanismul de sancţionare pentru încălcările constatate.
În consecinţă, lipsa reglementării exprese a situaţiilor enumerate mai sus, duce în mod
evident la un gol în legislaţie, nefiind stabilită baza legală de aplicare a normelor propuse.

Recomandarea: Este recomandabil completarea normei analizate cu reglementări care
vor face referire la sancţiunile prevăzute pentru încălcările respective, cu trimitere la
baza legală care conţine aceste sancţiuni. În cazul de faţă urmează a fi efectuate
modificări şi la Codul Contravenţional în vederea stabilirii sancţiunilor
contravenţionale pentru încălcarea regulilor speciale de conducere a vehiculului, către
titularul permisului de conducere pentru începător, cît şi reglementării mecanismului
de sancţionare a încălcărilor constatate.

La pct. 6 cu indicele 15 “După obţinerea permisului de conducere deplin conducătorul
auto este supus unei perioade de probaţiune de 2 ani. În timpul perioadei de
probaţiune permisul de conducere este retras, până la susţinerea unui nou curs de
instruire auto complet şi examinării teoretice şi practice la autoritatea competentă din
cadrul MTIC, în cazul încălcării următoarelor reguli speciale:
a) acumularea a 8 puncte de penalizare,
b) depăşirea vitezei maxime admise cu 40 km/h,
c) stabilirea concentraţiei de alcool mai mare de zero în sânge şi/sau aerul expirat,
d) nesemnalizarea în faţă şi în spate a vehiculului pe care îl conduce cu un cerc de
culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie, pe fondul căruia se aplică semnul
exclamării de culoare neagră”.

Atenţionăm, că atît în conţinutul normei sus menţionate, cît şi al proiectului în totalitate nu
este prevăzut mecanismul de sancţionare.
În cazul de faţă, nu este clar cine are dreptul de a retrage permisul de conducere deplin în
perioada de probaţiune. Or, retragerea permisului de conducere poate fi aplicată doar printr-o
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procedură specială în urma unor încălcări prevăzute în legislaţia contravenţională.
În acest sens este recomandabil autorului modificarea concomitentă şi a Codului
Contravenţional al Republicii Moldova în vederea stabilirii unor sancţiuni contravenţionale şi
respectiv aducerea proiectului în concordanţă cu normele legale.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut: “În cazul în care, după ce a
obţinut permisul de conducere deplin şi sa stabilit perioada de probaţiune, titularul
permisului încălcă regulile speciale de conducere a vehiculului, acesta se
sancţionează cu... în conformitate cu art. ... din Codul Contravenţional al RM.

la pct.6 cu indicile 12... "cadrul procesului de conducere asistată".

În conţinutul proiectului, autorul nu face referire la situaţia în care, se încalcă regulile speciale
reglementate în proiect sau oricare încălcare a regulilor de securitate rutieră din Codul
Contravenţional al Republicii Moldova, în timpul conducerii asistate.
Astfel, nu este clar criteriul de aplicabilitate a normelor în ceea ce priveşte conducătorul auto
care asistă conducerea vehiculului de către conducătorul începător. Or, încalcarea regulilor
speciale de conducere a vehiculului, care sunt specifice tipului de permis auto, de către
persoana deţinătoare a permisului de conducere pentru începător, denotă o neglijenţă a
conducătorului auto care asistă, în situaţia în care, scopul acestuia este anume de a preveni
oricare încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei rutieră de către conducătorul auto
începător.
În consecinţă, considerăm oportun stabilirea unei sancţiuni contravenţionale, pentru
conducătorul auto care asistă conducerea vehicului de către conducătorul începător, fapt
care va duce nemijlocit la o responsabilizare mai mare atît a conducătorului începător cît şi a
conducătorului auto asistent.

Recomandarea: Propunem autorului stabilirea unor sancţiuni (eventual
contravenţionale) pentru conducătorii auto care asistă conducerea vehiculului de
către un conducător auto începător care în timpul conducerrii asistate încalcă regulile
speciale de conducere a vehiculului.

9. Alte obiecţii

La pct.6 cu indicele 14 lit.c)

Atragem atenţia asupra faptului că lit.c) de la pct.6 cu indicele 14 din proiect este fără
conţinut.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea lit.c) de la pct.6 cu indicele 14 şi
respectiv renumerotarea acestuia.
Aceeaşi obiecţie se referă şi la pct.6 cu indicele 15 lit.e)

La pct.6 cu indicele 15

Atenţionăm asupra unei neconsecutivităţi în ceea ce priveşte numerotarea pct.6 cu indicele
15.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea pct.6 cu indicele 15 şi
renumerotarea acestuia într-o ordine consecutivă.
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Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 Octombrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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