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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului  

de lege pentru modificarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Anatol Usatîi 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Ion Perju 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă a unui grup de 

deputați în Parlament (nr. 139 din 22.07.2019), și comunică următoarele: 

În rezultatul examinării inițiativei menționate s-a stabilit că se propune 

operarea modificărilor la art. 20 din Codul Vamal, art. 10 din Legea cu privire la 

modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova 

de către persoanele fizice nr.1569/2002 și art. 153 din Codul Transporturilor 

Rutiere. 

În linii generale proiectul prevede majorarea termenului de exploatare a 

autovehiculelor clasificate la poziția tarifară 8702 destinate transportării 

persoanelor, admise spre import în Republica Moldova, precum și introducerea 

unor restricții de vîrstă pentru autovehiculele antrenate la efectuarea la 

transportului rutier contra cost. 

Scopul modificărilor fiind stimularea reînnoirii parcului de autobuze 

antrenat la prestarea serviciilor de transport rutier, precum și modificarea 

criteriilor de admitere a unităților de transport la prestarea serviciilor de transport 

rutier. Acestea vin ca urmare a modificărilor ce au fost introduse în Codul 

Transporturilor Rutiere, prin care începînd cu 1 septembrie 2022 se interzice 

utilizarea vehiculelor rutiere destinate transporturilor de mărfuri reutilate pentru 

transporturile de persoane. 

Suplimentar, la cele menționate în opinia autorilor proiectul va conduce și 

la ridicarea nivelului de securitate a serviciilor transport, precum și calitatea 

acestora. 

Cu referire la art. I al proiectului Legii menționăm că abordarea 

propusă de autori reprezintă o soluție provizorie și nu rezolvă problemele 

enunțate pe termen lung, deoarece analizând practica la nivel european 

constatăm că condițiile de admitere în trafic sunt bazate pe standarde tehnice și 

ecologice, dar nu restricții de vârstă.  

Totodată, în conformitate datele din Registrul de stat al transporturilor la 

data de 01.07.2019 în Republica Moldova erau înregistrate 21099 autobuze, 

dintre care circa 84% au capacitatea de pînă la 24 de locuri, 6,5% au capacitatea 

între 25-40 locuri și 9,2% peste 40 de locuri.  

Sub aspect de vîrstă menționăm că din numărul total de unități de transport 

notificate la Agenția Națională Transport Auto doar 7,54% au o vîrstă de pînă la 

10 ani, 64,55% au o vîrstă între 10-20 ani și 27,52% au peste 20 de ani. 

Astfel, aprobarea modificărilor propuse va permite la momentul de față 

înlocuirea anume a unităților de transport care au o vîrstă mai mare de 20 de ani, 

precum și o bună parte dintre unitățile de transport care au o vîrstă între 10-20 
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ani, cota acestor unități de transport fiind de peste 50 de % din parcul total 

antrenat la deservirea rutelor. 

Menționăm, că la nivel european (principala piață de unde se importă 

unitățile de transport), toate autovehiculele destinate transportului de persoane 

produse după anul 2006 urmau să corespundă cel puțin normelor ecologice Euro 

IV. Astfel, luînd în considerare că un autocar ce corespunde normelor Euro I (are 

o vîrstă mai mare de 20 ani) elimină 2,72 g/km de CO, în cazul normei ecologice 

Euro IV emisiile constituie doar 0,5 g/km de CO, ca rezultat, implementarea 

propunerilor menționate în inițiativa legislativă va permite reducerea cu peste 

70% a emisiilor provenite de la unitățile de transport mai mari de 20 de ani. 

Menționăm că Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr.301/2014, prevede că, integrarea prevederilor de mediu 

în politica din domeniul transportului vizează protejarea mediului ambiant prin 

promovarea acțiunilor care vor reducere zgomotul şi emisiile de bioxid de 

carbon. Direcțiile de acțiune se vor axa, în principal, pe: 

a) promovarea trecerii de la un transport care poluează la unul care 

poluează mai puțin, utilizează energie regenerabilă şi protejează mediul ambiant; 

b) promovarea standardelor europene pentru mașini, în vederea alinierii la 

cerințele şi standardele UE; 

c) elaborarea mecanismului de stimulare şi promovare a înnoirii parcului 

auto naţional. 

În acest context, reiterăm faptul că propunerile au caracter provizoriu, iar 

în perspectivă sistemul urmează a fi revizuit, inclusiv stabilirea unui calendar 

treptat de excludere a acestor unități de transport.  

 Suplimentar, remarcăm faptul că sub aspect structural parcul de autobuze 

notificat la Agenția Națională Transport Auto este format în proporție de 50% de 

unități de transport cu o capacitate de 21-30 locuri, 32% de unități cu capacitatea 

de pînă la 20 locuri, și doar 18% sunt unități cu capacitate de peste 31 de locuri. 

Mai mult ca atît, din punct de vedere constructiv capacitatea microbuzelor, de 

regulă, este de 20 de locuri. Însă pentru a întruni prevederile legale din Codul 

Vamal, care permit importul unităților de transport cu o capacitate mai mare de 

20 locuri cu o vîrstă de pînă la 10 ani, operatorii de transport operează unele 

modificări constructive pentru a majora capacitatea acestor unități de transport.   

În acest context, se propune excluderea criteriului de capacitate de 

îmbarcare la importul unităților de transport clasificate la poziția tarifară 8702 și 

instituirea unor condiții unice de import pentru acestă categorie de autovehicule, 

și anume, sugerăm autorilor stabilirea unei limite de vîrstă de 12 ani pentru 

importul autovehiculele destinate pentru transportul a mai mult de 9 persoane.  

Astfel, pe termen lung condițiile de import a unităților de transport 

urmează a fi revizuite complet, iar limitările trebuie bazate doar pe standarde 

europene tehnice și ecologice. 

În acest context, luînd în considerare că implementare propunerilor pe 

termen scurt și mediu vă permite schimbarea situației de moment și va stimula 

excluderea unităților de transport mai vechi de 15-20 ani (circa 50% din parcul 

total), se susține propunerea înaintată cu remarcile enunțate.  
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Cu referire la art. II al proiectului legii, remarcăm că, în conformitate 

cu prevederile art. 16 din Codul Transporturilor Rutiere întreprinderea 

înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova care intenționează să 

desfăşoare activitatea de operator de transport rutier este inclusă în Registrul 

operatorilor de transport rutier dacă îndeplinește cumulativ condiţiile privind:  

a) existența unei baze tehnico-materiale; 

b) buna reputație; 

c) capacitatea financiară; 

d) competenţa profesională. 

Iar art. 22 al aceluiași Cod stabilește, expres, că prestarea serviciilor de 

transport rutier contra cost este condiţionată de notificare şi de înregistrarea 

prealabilă.  

În acest context, nu este clar argumentată necesitatea modificărilor 

propuse în art. II al proiectului deoarece prevederile Legii nr. 1569/2002 

reglementează modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul 

Republicii Moldova de către persoanele fizice, dar nu de către agenții economici. 

Atragem atenția că din numărul total de autobuze înmatriculate în 

Republica Moldova (21099 unități) doar 6569 de unități sunt notificate la 

Agenția Națională Transport Auto, ceea ce denotă faptul că doar 32% din parcul 

existent este utilizat pentru prestarea serviciilor rutiere contra cost, restul fiind 

utilizate în interes propriu sau personal, inclusiv în prestarea serviciilor de 

transport ilicit. 

La art. III din proiect reiterăm faptul că analizând practica la nivel 

european constatăm că condițiile de admitere în trafic sunt bazate pe standarde 

tehnice, dar nu restricții de vârstă. Mai mult ca atît, menționăm că în dependență 

de cerințele pieței producătorii și astăzi pot produce unități de transport ce 

corespund unor norme ecologice inferioare celor ce sunt valabile în țara de 

origine a producătorului. 

Mai mult ca atît în condițiile actuale aprobarea modificărilor propuse va 

duce la excluderea din circuit a peste 73% din unitățile de transport cu o 

capacitate de pînă la 20 locuri care astăzi prestează servicii de transport rutier 

contra cost. În cazul autobuzelor cu o capacitate de peste 30 de locuri 

aproximativ 48% din numărul de unități vor fi excluse de la prestarea acestor 

servicii. Astfel, există riscul că chiar și cu implementarea măsurilor de stimulare 

propuse, după data de 01.01.2022, să fie înregistrat un deficit de unități de 

transport.   

Totodată, atragem atenția că alin. (9) din art.153 al Codului transporturilor 

rutiere este formulat defectuos, or în textul de lege se include o normă care încă 

nu este în vigoare, fără a se face mențiunea corespunzătoare. Astfel, propunem 

stabilirea unei Adițional, se va ține cont că respectiva normă aduce atingere 

dreptului de proprietate, fiind necesară o analiză, în sensul dacă data selectată 

pentru intrarea în vigoare a prevederilor va asigura un just echilibru între dreptul 

proprietarului și interesul general. 

Este de remarcat că, art. 1 al Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a 

drepturilor omului stabilește: „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la 
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respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît 

pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile 

generale ale dreptului internaţional”. 

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta 

legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform 

interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, 

sau a amenzilor”. 

În contextul dreptului la proprietate, principiul proporționalității joacă un 

rol deosebit de important, fiind invocat în procedurile judiciare în care se pune 

problema prevalenței unui drept legal față de un alt drept legal, sau în care 

disputa privește protecția unui drept privat în contrapunere cu protecția 

interesului public. În asemenea situaţii, principiul proporționalității este acea 

regulă conflictuală care determină înclinarea balanței în favoarea uneia dintre 

părți, linia de echilibru presupunând preocuparea ca nici unul dintre interesele 

implicate în speță să nu beneficieze de o protecție absolută, prin negarea generală 

a protecției celuilalt. Astfel, trebuie să existe anumite limite de protecție pentru 

fiecare interes implicat în parte, chiar dacă limitele respective sunt diferite ca şi 

întindere şi conținut. 
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