
 
 proiect 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE  
nr. ______ 

    din ______________________ 2018 
 

cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului 
-------------------------------------------------------- 

  
   
 În conformitate cu prevederile art.5 lit.b) din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 
2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.6) cu modificările și completările ulterioare, 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Hotărârea Guvernului nr.357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea 

Regulamentului circulației rutiere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 
nr.92-93, art.409) cu modificările și completările ulterioare se modifică și se 
completează după cum urmează: 

1) Anexa nr.1: 
a) La punctul 38, subpunctul 1), lit.b) după cuvintele „Serviciului de Informații 

și Securitate” se completează cu cuvintele „Centrului Național 
Anticorupție”; 

b)  La punctul 105, subpunctul 1) după cuvintele „Serviciului de Informații și 
Securitate” se completează cu cuvintele „Centrului Național Anticorupție”. 

 
2. Hotărârea Guvernului nr.500 din 29.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind cerințele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de 
circulație și a autovehiculelor speciale (Monitorul Oficial al Republicii 



Moldova, 2018, nr.176-180, art.551) se modifică și se completează după cum 
urmează: 

1) La punctul 2 din hotărâre după cuvintele „altor autorități administrative centrale” 
se completează cu cuvintele „, precum și altor autorități publice”; 

2) În Regulament: 
a) La punctul 3 după poziția 4) se completează cu poziția 4¹ cu următorul conținut: 

4¹) Centrului Național Anticorupție; 
3) Anexa nr.1 după poziția 4 se completează cu poziția 4¹ cu următorul conținut: 

 
Nr. crt. Denumirea instituției Culoarea de bază a autovehiculelor 

speciale 
Culoarea benzilor 
reflectorizante 

4¹ Centrul Național 
Anticorupție 

gri albastre 

 
4) Anexa nr.2 după poziția 4 se completează cu poziția 4¹ cu următorul conținut: 

 
Nr. crt. 
 
 

Denumirea instituției Inscripția informațională și marcajul 
de identificare ale autovehiculelor 
speciale 

Înălțimea literelor 

4¹ Centrul Național 
Anticorupție 

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE  
CNA  

150 mm 
 

300 mm 
 
 

5) Anexa nr.3 după poziția 4 „Autovehiculele Inspectoratului General pentru Situații 
de Urgență” se completează cu poziția 4¹ cu următorul conținut: 
„Autovehiculele Centrului Național Anticorupție”    

 



        
 
 
 

PRIM-MINISTRU      Pavel FILIP 
 
 
Contrasemnează: 
 
Ministrul afacerilor interne     Alexandru JIZDAN 
 

 
 
 
 
 

 


