
NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.88 din 6 februarie 2014  

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi principalele prevederi şi elemente 

noi ale proiectului 

 

În contextul combaterii cazurilor de circulaţie ilegală a unităţilor de transport 

care nu deţin lecenţă pentru genul de activitate “Transport auto de călători în folos 

public”, la 06.02.2014 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.88 cu privire la 

punerea în aplicare plăcilor cu număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate 

transportului public de călători.  

În conformitate cu aceasta, pentru eliberarea şi utilizarea plăcilor cu numere 

de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, beneficiarii urmează să respecte  

condiţiile prescrise şi se prezinte actele permisive eliberate de autorităţile de resort. 

Totodată, în urma întrării în vigoare la 17 iulie 2014 a Codului transporturilor 

rutiere unele noţiuni operate în Hotărîrea Guvernului nr.88 din 06.02.2014 au devenit  

inaplicabile şi urmează a fi substituite, iar documentele adiţionale - excluse. 

Modificările în hotărîrea Guvernului nr 88 din 06.02.2014 sunt operate în 

vederea simplificării procedurii de eliberare a plăcilor cu număr de înmatriculare 

pentru vehiculele destinate transportului public de călători, precum şi aducerii 

normelor acesteia în concordanţă cu prevederile Codului transporturilor rutiere 

adoptat prin Legea nr.150 din 17.07.2014. 

 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea acestor modificări nu necesită cheltuieli financiare din bugetul 

de stat.  

 

Elaboratorii proiectului 

 Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor şi consideră necesară aprobarea acestor modificări. 

 

 

 

Ministrul tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor Vasile BOTNARI 

 
 

 

 



Proiect 

 

G U V E R N U L     R E P U B L I C I I     M O L D O V A 

 

 
H O T Ă R Î R E  nr. ________ 

 

din _______________________2016 

 

Chişinău 

 
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.88 din 6 februarie 2014 

 

 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Hotărîrea Guvernului nr.88 din 6 februarie 2014 cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu 

număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călători (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.35-41, art.105) se modifică după cum urmează: 

 

1. La punctul 2: 

subpunctul 1) sintagma „licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos 

public” se substituie cu sintagma „licenţă de transport rutier de persoane”; 

subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) sînt eliberate pentru vehiculele destinate transportului rutier contra cost de persoane”; 

subpunctul 3) va avea următorul cuprins: 

„3) pot fi utilizate doar cu condiţia deţinerii copiei conforme a licenţei de transport rutier de 

persone”; 

2. La punctul 5) sintagma „licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în 

folos public” se substituie cu sintagma „licenţă de transport rutier de persoane”. 

 

 
PRIM-MINISTRU 

AL REPUBLICII MOLDOVA Pavel FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor  Vasile BOTNARI 

 

 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor  Iurie CHIRINCIUC 

 


