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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 Afacerilor Interne.

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. Reieșind din textul notei informative ce însoțește
proiectul actului normativ expertizat, autorul indică că acest proiect are drept scop ajustarea
normelor ce vor determina participanții la trafic să respecte regulile de circulație, și să
manifeste în timpul deplasării o atenție sporită la indicatoarele rutiere, marcajul rutier, la
semnalele agentului de circulație și în permanență să fie ghidaţi de responsabilitatea față de
alți participanți la trafic întru excluderea creării obstacolelor circulației. Proiectul propune
includerea termenilor și noțiunilor noi „conducere preventivă”, „motocultor”, „parapet”, a
elementelor noi de semnalizare rutieră, viteza de deplasare, ce vor contribui la sporirea
gradului de organizare și de siguranță în trafic a transportului pe drumurile publice.
În sensul dat, examinând întreg textul proiectului, evidențiem că prevederile acestuia
corespund scopului enunțat de autor în nota informativă.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
suficient promovarea proiectului, fiind prezentate argumente plauzibile care evidențiază
temeiul legal și necesitatea elaborării proiectului, însă, autorul nu respectat în totalitate
exigențele legale impuse de art.37 lit.e) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale.
Astfel, deși prin proiect se propune modificarea indicatoarelor/marcajelor existente,
introducerea unor marcaje/indicatoare noi, ceea ce necesită cheltuieli suplimentare, nota
informativă nu conține o argumentare economico-financiară suficientă, autorul limitându-se la
afirmația precum că implementarea amendamentelor propuse nu implică cheltuieli financiare
și alocarea mijloacelor financiar suplimentare, fără a indica, însă, dacă acestea sunt
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prevăzute și care din bugetele componente ale bugetului național urmează a fi administrat
pentru instalarea indicatoarelor/marcajelor rutiere noi și modificate.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit art.37 lit.e) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului
și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, nota informativă trebuie să
includă informații privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea
noilor reglementări necesită cheltuieli financiare și de altă natură”.
Fundamentarea economico-financiară lipsește, deși, autorul a inclus în nota informativă un
alineat aparent în care se comunică doar "implementarea amendamentelor propuse nu
implică cheltuieli financiare și alocarea mijloacelor financiare suplimentare”, însă nu
menționează nimic dacă aceste cheltuieli sunt prevăzute în bugetul de stat.
Eventual, modificarea indicatoarelor/marcajelor rutiere existente și introducerea unor
indicatoare/marcaje rutiere noi presupune cheltuieli suplimentare pentru confecționarea și
instalarea acestora.
În concluzie, autorul va indica nota informativă bugetul care urmează a fi administrat pentru
implementarea proiectului și instituția care va suporta cheltuielile necesare.

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

În opinia noastră, prevederile proiectului sunt conforme interesului public general
perfecționând cadrul normativ național cu privire la securitatea și siguranța traficului intern.
Subsidiar, considerăm oportun examinarea suplimentară a proiectului prin prisma
recomandărilor expuse în conținutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză
anticorupție, pentru excluderea efectelor factorilor care generează riscuri de corupție.

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. La momentul efectuării expertizei
anticorupție, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului, cu respectarea parțială a
cerințelor impuse de normele art.9-12 ale Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind
transparența în procesul decizional, și anume nu a fost regăsit pe pagina web anunțul privind
inițierea elaborării proiectului, precum și nu a fost respectată forma de conținut a anunțului
privind organizarea consultărilor publice, nefiind indicat în acesta argumentarea necesității de
a modifica Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357 din
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13.05.2009.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Punctul 22 din proiect: „La punctul 68, subpunctul 3) se completează cu litera d) cu
următorul cuprins: „d) Vehiculele ce prestează servicii de transport (a bunurilor și
produselor alimentare pentru unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în
zona de acțiune a indicatoarelor 3.31-3.32.3, pot face excepții de la prevederile
acestuia doar pentru perioada de timp destinată încărcării și descărcării bunurilor)
populației sau instituțiilor amplasate în vecinătatea trotuarelor (în zona de acțiune a
indicatorului 3.31) pot opri în aceste locuri, imediat după prestarea serviciilor acestea
trebuie să părăsească locurile în cauză.”.

Expresia „vehiculele ce prestează servicii de transport” are un sens neclar și echivoc, ce
permite interpretări abuzive.
Conform pct.7 al Regulamentului circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357
din 13.05.2009, termenul de vehicul este definit ca un sistem mecanic, cu sau fără
autopropulsie, destinat transportului de persoane și bunuri sau echipat cu mecanisme care
pot executa anumite lucrări.
Respectiv, serviciile de transport se prestează cu utilizarea vehiculului de către persoane
fizice/juridice și nu de către un sistem mecanic.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „Vehiculele ce prestează servicii de transport”
cu sintagma „Vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport”.  

2. Conflicte ale normelor de drept

Punctul 22 din proiect: „La punctul 68, subpunctul 3) se completează cu litera d) cu
următorul cuprins: „d) Vehiculele ce prestează servicii de transport (a bunurilor și
produselor alimentare pentru unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în
zona de acțiune a indicatoarelor 3.31-3.32.3, pot face excepții de la prevederile
acestuia doar pentru perioada de timp destinată încărcării și descărcării bunurilor)
populației sau instituțiilor amplasate în vecinătatea trotuarelor (în zona de acțiune a
indicatorului 3.31) pot opri în aceste locuri, imediat după prestarea serviciilor acestea
trebuie să părăsească locurile în cauză.”.

Norma respectivă, pe de o parte, indică că vehiculele ce prestează servicii de transport pot
staționa pe timpul încărcării și descărcării bunurilor, iar pe de altă parte, instituie dreptul de a
staționa pe timpul prestării serviciilor, fără a preciza care servicii.
Respectiv, urmare a faptului că norma respectivă instituie două excepții de la regula
generală, se impune necesitatea divizării acesteia în două subpuncte, subpct.3) și subpct.4).

Recomandarea: Reformularea normei și redarea cu următorul cuprins:
„3) vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport pot staționa doar pe
timpul încărcării și descărcării bunurilor sau/și produselor alimentare pentru unitățile
comerciale ale agenților economici amplasați în zona de acțiune a indicatoarelor
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3.31-3.32.3;
4) vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport populației sau
instituțiilor amplasate în vecinătatea trotuarelor (în zona de acțiune a indicatorului
3.31) pot opri în aceste locuri doar pe timpul prestării serviciilor X.”.

Punctul 40 din proiect: „Punctul 129, după sintagma „Direcția supraveghere transport
și circulație rutieră” se completează cu sintagma „organul de poliție teritorial pentru
drumurile locale și străzile localităților din teritoriul administrat:”.

Pct.129 utilizează termenul de „organul de poliție teritorial” ce este în contradicție cu
prevederile Legii nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului,
care statuează în art.2 – „Poliția este o instituție publică specializată a statului, în subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile
fundamentale ale persoanei prin activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și
securității publice, de prevenire, investigare și de descoperire a infracțiunilor și contravențiilor
“ și în art.11 alin.(2) – “Poliția reprezintă un sistem unic și centralizat, care include: a)
Inspectoratul General al Poliției; b) subdiviziuni specializate; c) subdiviziuni teritoriale”.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „organul de poliție teritorial” cu sintagma
„subdiviziunea teritorială a Poliției” și în continuare după text. 

Punctul 41 din proiect: “Anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere: Compartimentul
„III. Indicatoare de interzicere și restricție”: Indicatorul 3.27.1 se exclude, indicatorul
3.27.3 devine indicatorul 3.27”. 

Prin norma respectivă autorul exclude indicatorul 3.27.1 și modifică indicatorul 3.27.3 în
indicatorul 3.27, însă nu operează modificări și în nota explicativă la anexa nr.3 a
Regulamentului, notă care explică semnificația indicatoarelor rutiere și particularitățile de
utilizare a acestora și conform căreia „3.27.1, 3.27.2 “Viteză maximă limitată” – indicatoarele
interzic circulația vehiculelor cu o viteză mai mare decât cea menționată pe indicator.
Indicatorul 3.27.2 se instalează pe sectoarele de drum fără iluminare artificială.”.
Astfel, incompatibilitatea prevederilor din proiect cu cele în vigoare ale Regulamentului
circulației rutiere va crea premise pentru alegerea abuzivă a normei „convenabile” la
implementarea proiectului în ce privește semnificația indicatorului 3.27.

Recomandarea: Nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere,
Compartimentul III, alineatul 28, cifrele „3.27.1, 3.27.2” se substituie cu cifrele „3.27”
și, implicit, cifra „3.27.2” pe întreg cuprinsul cu cifra „3.27”.

Punctul 41 din proiect: “Anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere: Compartimentul
„V. Indicatoare de informare și orientare”: Indicatoarele 5.16.1, 5.16.2 se completează
cu două indicatoare noi 5.16.3 „Vulcanizare”, 5.16.4 „Refugiu rezervat depanării.”.

Prin norma respectivă autorul include două indicatoare noi 5.16.3 „Vulcanizare” și 5.16.4
„Refugiu rezervat depanării”, însă nu operează modificări și în nota explicativă la anexa nr.3
a Regulamentului, notă care explică semnificația indicatoarelor rutiere și particularitățile de
utilizare a acestora.
Astfel, omisiunea autorului de a reglementa semnificația indicatoarelor rutiere noi 5.16.3 și
5.16.4, existența cărora rezultă din amendamentele propuse de proiect reprezintă un „vid
legislativ”, care va genera obstacole la implementare.
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Recomandarea: Nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere,
Compartimentul V, lit.a), alineatul 16 „5.16.2 “Stație de testare tehnică”” se
completează cu două alineate noi cu următorul cuprins: „5.16.3 „Vulcanizare” și
„5.16.4 „Refugiu rezervat depanării.”.

Punctul 41 din proiect: “Anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere: Compartimentul
„V. Indicatoare de informare și orientare”: Indicatorul 5.30 devine indicatorul 5.30.1 și
se completează cu trei indicatoare noi, 5.30.2 „Vinieta”, 5.30.3 „Control Vinieta”, 5.30.4
„Video control vinieta.”.

Prin norma respectivă autorul modifică indicatorul 5.30 în indicatorul 5.30.1, însă nu
operează modificări și în nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului, notă care explică
semnificația indicatoarelor rutiere și particularitățile de utilizare a acestora.
Astfel, omisiunea autorului de a reglementa semnificația indicatorului modificat 5.30.1,
existența căruia rezultă atât din prevederile în vigoare ale Regulamentului, cât și din
amendamentele propuse de proiect reprezintă un „vid legislativ”, care va genera obstacole la
implementare.
În sensul dat, conform normei în vigoare cuprinse în anexa nr.3 la Regulamentul circulației
rutiere „5.30 “Monitorizare trafic” – se instalează la intrarea în zona în care se efectuează
monitorizarea electronică a traficului.”.

Recomandarea: Nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere,
Compartimentul V, lit.a), alineatul 31, cifra „5.30” se substituie cu cifra „5.30.1” și în
continuare după text.

Punctul 41 din proiect: “Anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere: Compartimentul
„V. Indicatoare de informare și orientare”: Indicatorul 5.42 „Banda rezervată
vehiculelor de rută” devine indicatorul 5.42.1 și se completează cu un nou indicator
5.42.2 „Sfârșitul benzii rezervate vehiculelor de rută:”.

Norma respectivă modifică indicatorul 5.42 în indicatorul 5.42.1, însă nu operează modificări
și în nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului, notă care explică semnificația
indicatoarelor rutiere și particularitățile de utilizare ale acestora și conform căreia „5.42
“Bandă rezervată vehiculelor de rută” – bandă destinată exclusiv circulației vehiculelor de
rută, care se deplasează în aceeași direcție cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi
suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreaptă a drumului. În cazul
în care această bandă este rezervată la marginea dreaptă a carosabilului, în locurile în care
banda nu este delimitată prin marcajul 1.2 b), vehiculele care efectuează manevra de virare
la dreapta pentru a ieși de pe acest drum trebuie să preselecteze această bandă. Astfel
trebuie să procedeze și vehiculele care intră cu viraj la dreapta pe acest drum. Această
bandă, în locurile de delimitare prin linia discontinuă, poate fi utilizată și pentru a opri pe ea,
în scopul de a îmbarca sau a debarca pasageri, necreându-se prin aceasta obstacole
vehiculelor de rută.”.
Totodată, conform amendamentelor efectuate la nota explicativă la anexa nr.3 la
Regulament, prevederile proiectului indică că „5.42.1 „Banda rezervată vehiculelor de rută”.
Astfel, incompatibilitatea prevederilor din proiect cu cele în vigoare ale Regulamentului
circulației rutiere va crea premise pentru alegerea abuzivă a normei „convenabile” la
implementarea proiectului în ce privește utilizarea indicatorului 5.42 și 5.42.1.

Recomandarea: Nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere,
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Compartimentul V, lit.a), alineatul 43 de exclus.
Opțional, în cazul în care se optează pentru conținutul în vigoare al indicatorului 5.42,
recomandăm la alineatul 43 din nota explicativă substituirea cifrei „5.42” cu cifra
„5.42.1”.

Punctul 41 din proiect: “Anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere: Compartimentul
„V. Indicatoare de informare și orientare”: Indicatoarele 5.54 devine 5.54.1, iar 5.55
devine 5.54.2.”.

Norma respectivă modifică indicatorul 5.54 în indicatorul 5.54.1 și indicatorul 5.55 în 5.54.2,
însă nu operează modificări și în nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului, notă care
explică semnificația indicatoarelor rutiere și particularitățile de utilizare ale acestora și
conform căreia „5.54 “Zonă rezidențială” – indică începutul teritoriului din localitate unde
circulația se efectuează conform exigențelor capitolului IV secțiunea a 11-a din prezentul
Regulament. 5.55 “Sfârșitul zonei rezidențiale”.
Totodată, conform amendamentelor efectuate la nota explicativă la anexa nr.3 la
Regulament, prevederile proiectului indică că „5.54.1 „Zona rezidențială” „5.54.2 „Sfârșitul
zonei rezidențiale”.
Astfel, incompatibilitatea prevederilor din proiect cu cele în vigoare ale Regulamentului
circulației rutiere va crea premise pentru alegerea abuzivă a normei „convenabile” la
implementarea proiectului în ce privește utilizarea indicatorului 5.54.1 și 5.54.2.

Recomandarea: Nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere,
Compartimentul V, lit.a), alineatele 57 și 58 de exclus.
Opțional, în cazul în care se optează pentru conținutul în vigoare al indicatorului 5.54,
recomandăm la alineatul 57 din nota explicativă substituirea cifrei „5.54” cu cifra
„5.54.1”.

Punctul 41 din proiect: “Anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere: Compartimentul
„V. Indicatoare de informare și orientare”: Indicatorul 5.70 „Indicator kilometric” se
substituie cu indicatoarele 5.70.1 „Indicator kilometric pentru autostrăzi” și 5.70.2
„Indicator kilometric pentru drumuri locale.”.

Norma respectivă substituie indicatorul 5.70 cu indicatoarele 5.70.1 și 5.70.2, însă nu
operează modificări și în nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului, notă care explică
semnificația indicatoarelor rutiere și particularitățile de utilizare ale acestora și conform căreia
„5.70 “Indicator kilometric” – distanța în kilometri până la începutul sau sfârșitul drumului.”.
Totodată, conform amendamentelor efectuate la nota explicativă la anexa nr.3 la
Regulament, prevederile proiectului indică că „5.70.1, 5.70.2 – Indicator kilometric”.
Astfel, incompatibilitatea prevederilor din proiect cu cele în vigoare ale Regulamentului
circulației rutiere va crea premise pentru alegerea abuzivă a normei „convenabile” la
implementarea proiectului în ce privește utilizarea indicatorului 5.70.1, 5.70.2 și 5.70.

Recomandarea: Nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere,
Compartimentul V, lit.b), alineatul 87 de exclus.
Opțional, în cazul în care se optează pentru conținutul în vigoare al indicatorului 5.70,
recomandăm la alineatul 87 din nota explicativă substituirea cifrei „5.70” cu cifrele
„5.70.1, 5.70.2”.
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Punctul 41 din proiect: “Anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere: Compartimentul
„V. Indicatoare de informare și orientare”: Indicatorul 5.71-5.71.5 „Numărul
itinerarului” se completează cu două imagini noi 5.71.6, 5.71.7”. 

Prin norma respectivă autorul include două indicatoare noi 5.71.6 și 5.71.7, însă nu operează
modificări și în nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului, notă care explică
semnificația indicatoarelor rutiere și particularitățile de utilizare ale acestora.
Astfel, omisiunea autorului de a reglementa semnificația indicatoarelor noi 5.71.6 și 5.71.7,
existența cărora rezultă din prevederile în vigoare ale Regulamentului, reprezintă „vid
legislativ”, care va genera obstacole la implementare.

Recomandarea: Nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere,
Compartimentul V, lit.b), alineatul 88, substituirea cifrei „5.71.5” cu cifra „5.71.7” și,
implicit, explicarea semnificației indicatoarelor 5.71.6 și 5.71.7. 

Punctul 41 din proiect: “Anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere: Compartimentul
„VI. Indicatoare de informare suplimentară (panouri adiționale)”: Panouri adiționale
6.7.1-6.7.7 se completează cu două panouri noi 6.7.8 „Timp de acțiune” și 6.7.9
„Temperatura de intrare în acțiune a indicatorului:”. 

Norma respectivă completează cu două panouri noi 6.7.8 „Timp de acțiune” și 6.7.9
„Temperatura de intrare în acțiune a indicatorului”, însă nu operează modificări și în nota
explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului, notă care explică semnificația indicatoarelor
rutiere și particularitățile de utilizare ale acestora, ba mai mult, în amendamentele propuse de
proiect la nota explicativă respectivă sunt contradictorii.
Respectiv, în nota explicativă la anexa nr.3 din proiect autorul indică precum că semnificația
indicatorului 6.7.8 este „Temperatura de intrare în acțiune a indicatorului”, iar în anexa nr.3
din proiect este „Timp de acțiune”. Totodată, în nota explicativă la anexa nr.3 din proiect nu
este explicată semnificația indicatorului 6.7.9.
În concluzie, cele menționează creează premise pentru alegerea abuzivă a normei
„convenabile” la implementarea proiectului în ce privește utilizarea indicatoarelor 6.7.8 și
6.7.9.

Recomandarea: Nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere,
Compartimentul VI, alineatul 9, cifra „6.7.7” se substituie cu cifra „6.7.8” și în
continuare după text, iar în nota explicativă din proiect cifra „6.7.8” se substituie cu
cifra „6.7.9”

Punctul 41 din proiect: “Anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere: Compartimentul
„VI. Indicatoare de informare suplimentară (panouri adiționale)”: Panoul 6.10 „Servicii
cu plată” devine 6.10.1 „Servicii cu plată” și se completează cu un nou panou 6.10.2
„Parcare cu plată”.

Prin norma respectivă autorul include un panou nou 6.10.2 „Parcare cu plată”, însă nu
operează modificări și în nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului, notă care explică
semnificația indicatoarelor rutiere și particularitățile de utilizare ale acestora.
Astfel, omisiunea autorului de a reglementa semnificația panoului nou 6.10.2, existența cărui
rezultă din amendamentele propuse de proiect reprezintă un „vid legislativ”, care va genera
obstacole la implementare.
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Recomandarea: Nota explicativă la anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere,
Compartimentul VI, alineatul 12 „6.10 “Servicii cu plată” se completează cu un alineat
nou cu următorul cuprins: „6.10.2 „Parcare cu plată”.

Punctul 41 din proiect: “Nota explicativă la anexa nr.3 la Regulamentul circulației
rutiere: Compartimentul „VI. Indicatoare de informare suplimentară (panouri
adiționale)”: „6.18.1 „Precipitații atmosferice” – indică că semnificația indicatorului pe
care îl însoțește este valabilă numai pe perioada în care carosabilul este umed.”.

Norma respectivă modifică semnificația indicatorului 6.18.1, însă autorul nu operează
modificări și în anexa nr.3 la Regulamentul circulației rutiere.
Respectiv, conform redacției în vigoare a anexei nr.3 la Regulamentul circulației rutiere,
indicatorul 6.18.1 este denumit „Carosabil umed”, iar conform prevederilor proiectului, în nota
explicativă la anexa nr.3 la regulament, indicatorul 6.18.1 este denumit „Precipitații
atmosferice”.
Astfel, incompatibilitatea prevederilor din proiect cu cele în vigoare ale Regulamentului
circulației rutiere va crea premise pentru alegerea abuzivă a normei „convenabile” la
implementarea proiectului în ce privește utilizarea indicatorului 6.18.1.

Recomandarea: În anexa nr.3 a Regulamentului circulației rutiere, Compartimentul VI,
de substituit sintagma „6.18.1 Carosabil umed” cu sintagma „6.18.1 Precipitații
atmosferice”. 

Punctul 42 din proiect: „Nota explicativă la anexa nr.4 a Regulamentului circulației
rutiere: Compartimentul „I Semnificația marcajelor orizontale”: C. Alte marcaje:
Marcajul 1.18.1, 18.1.2 – după sintagma „pe benzi permise în intersecție” se
completează cu sintagma „iar marcajul 1.18.2, presemnalizează direcțiile de circulație
pe benzi, în intersecția cu sens giratoriu, cu cel puțin două benzi pe sens.”. 

Prin norma respectivă autorul operează modificări în ce privește explicarea semnificației
marcajelor 1.18.1 și 1.18.2, deși conform redacției în vigoare a notei explicative la anexa nr.4
la Regulamentul circulației rutiere astfel de marcaje nu sunt prevăzute.
În sensul dat, conform redacției în vigoare a anexei nr.4 la Regulamentul circulației rutiere,
compartimentul I, litera C, „1.18 Săgețile cu fusele drepte presemnalizează direcțiile de
circulație pe benzi, permise în intersecție. Pot fi utilizate separat sau în asociere cu
indicatoarele 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4. În cazul în care marcajul simbolizează un drum
fără ieșire, acesta arată că virarea spre carosabilul apropiat este interzisă. Marcajul ce
permite circulația spre stânga din banda extremă stângă permite și întoarcerea.”, iar conform
anexei nr.4 din proiect „marcajul 1.18 devine 1.18.1 și se completează cu 1.18.2 cu
următoarele imagini:”.
Astfel, incompatibilitatea prevederilor din proiect cu cele în vigoare ale Regulamentului
circulației rutiere va crea premise pentru alegerea abuzivă a normei „convenabile” la
implementare a proiectului în ce privește utilizarea indicatoarelor 1.18.1 și 18.1.2.

Recomandarea: În nota explicativă la anexa nr.4 a Regulamentului circulației rutiere,
Compartimentul „I Semnificația marcajelor orizontale”: C. Alte marcaje:, alineatul 4,
„cifra 1.18” se substituie cu cifrele „1.18.1, 1.18.2” și în continuare după text. 

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

Punctul 22 din proiect: „La punctul 68, subpunctul 3) se completează cu litera d) cu
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următorul cuprins: „d) Vehiculele ce prestează servicii de transport (a bunurilor și
produselor alimentare pentru unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în
zona de acțiune a indicatoarelor 3.31-3.32.3, pot face excepții de la prevederile
acestuia doar pentru perioada de timp destinată încărcării și descărcării bunurilor)
populației sau instituțiilor amplasate în vecinătatea trotuarelor (în zona de acțiune a
indicatorului 3.31) pot opri în aceste locuri, imediat după prestarea serviciilor acestea
trebuie să părăsească locurile în cauză.”.

Expresia „prevederile acestuia” are un sens confuz, fiind o normă de trimitere ce deleagă
persoanei responsabile dreptul de a stabili după bunul plac condițiile în care se va putea
efectua oprirea sau staționarea vehiculelor ce prestează serviciile de transport ca excepție de
la regula generală.
În sensul dat, examinând în ansamblu redacția în vigoare a alineatului (3) al punctului 68,
evidențiem că prevederile acestuia stabilesc regula generală privind cazurile în care se
efectuează oprirea sau staționarea, iar autorul prin amendamentele propuse instituie
excepție de la regula generală, respectiv se impune necesitatea de a concretiza cazurile în
care oprirea și staționarea este permisă ca excepție de la regula generală.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „(a bunurilor și produselor alimentare pentru
unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în zona de acțiune a
indicatoarelor 3.31-3.32.3, pot face excepții de la prevederile acestuia doar pentru
perioada de timp destinată încărcării și descărcării bunurilor)” cu sintagma „pot
staționa doar pe timpul încărcării și descărcării bunurilor sau/și produselor alimentare
pentru unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în zona de acțiune a
indicatoarelor 3.31-3.32.3”. 

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Punctul 22 din proiect: „La punctul 68, subpunctul 3) se completează cu litera d) cu
următorul cuprins: „d) Vehiculele ce prestează servicii de transport (a bunurilor și
produselor alimentare pentru unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în
zona de acțiune a indicatoarelor 3.31-3.32.3, pot face excepții de la prevederile
acestuia doar pentru perioada de timp destinată încărcării și descărcării bunurilor)
populației sau instituțiilor amplasate în vecinătatea trotuarelor (în zona de acțiune a
indicatorului 3.31) pot opri în aceste locuri, imediat după prestarea serviciilor acestea
trebuie să părăsească locurile în cauză.”.

Expresia „imediat după prestarea serviciilor” este formulată de o manieră ambiguă, ce oferă
posibilitatea persoanei responsabile de a staționa vehiculul pe perioada prestării serviciilor de
toate tipuri și categorii. 

Recomandarea: Concretizarea categoriilor și tipurilor de servicii prestate care cad sub
incidența normei instituite la pct.68 subpct.3. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
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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

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

30 Septembrie 2016

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