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proiect 

LEGE 

 

pentru modificarea unor acte normative 

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

  

 Art. I -  Legea nr.131/2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.6) cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. În tot cuprinsul legii cuvântul „autovehicul” la orice formă gramaticală, 

se substituie cu cuvântul „vehicul” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

2. La articolul 10: 

1) la litera d) cuvintele „pentru obţinerea permisului de conducere” se 

substituie cu cuvintele „pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule”; 

2) litera f ) se abrogă. 

 

3. La articolul 14: 

1) la litera b) cuvintele „pentru obţinerea permisului de conducere” se 

substituie cu cuvintele „pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule”; 

          2) la litera c) cuvintele „pentru obţinerea permiselor de conducere” se 

substituie cu cuvintele „pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule”; 

3)  litera c) se completează cu o propoziţie, cu următorul cuprins: 

           „Anularea dreptului de a conduce vehicule din categoria sau subcategoria 

respectivă în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule, în cazurile în care se 

constată că persoana a obţinut calificativul „admis” şi/sau a fost documentată cu 

permis de conducere cu încălcarea normelor în vigoare, pe căi frauduloase, sau 

documentele prezentate conţin divergenţe, sunt nevalabile ori se constată că nu 

sunt autentice şi/sau veridice, constatate de către organele de drept în ordinea 

stabilită, precum şi de către organele judiciare.” 

    

4. La articolul 18, cuvintele „şi să fie apt din punct de vedere 

psihofiziologic şi medical de a poseda permis de conducere de categoria sau de 

subcategoria din care face parte autovehiculul” se substituie cu textul „şi să 

îndeplinească normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare 

pentru a poseda dreptul de a conduce vehicule din categoria sau subcategoria 

vehiculului condus”. 
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5. La articolul 19: 

1) aliniatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Dreptul de a conduce un vehicul, reprezintă un drept special de a conduce 

vehicule din anumite categorii sau subcategorii, obţinut în conformitate cu 

legislaţia naţională a Republicii Moldova şi înregistrat în Registrul de stat al 

conducătorilor de vehicule. 

 Dreptul de a conduce un vehicul se confirmă prin deţinerea permisului de 

conducere în care este indicată categoria sau subcategoria de vehicul pentru care 

se deţine dreptul de a conduce sau prin înregistrarea dreptului de a conduce în 

Registrul de stat al conducătorilor de vehicule cu condiţia că persoana care 

conduce vehiculul deţine asupra sa un act de identitate valabil pe numele său”. 

2) aliniatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Pe teritoriul Republicii Moldova, pot conduce vehicule persoanele care deţin 

dreptul de a conduce vehicule din categoria sau subcategoria corespunzătoare 

înregistrat în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule, indiferent dacă 

acestea deţin sau nu asupra sa permis de conducere de categoria sau subcategoria 

respectivă. 

 În trafic internaţional, pot conduce vehicule persoanele care deţin dreptul 

de a conduce vehicule din categoria sau subcategoria corespunzătoare, confirmat 

prin permis de conducere de categoria sau subcategoria respectivă.  

3) Articolul 19 se completează  cu aliniatul (3), cu următorul conţinut: 

„(3) Persoanele care deţin permise de conducere eliberate de către autorităţile 

altor state, care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii 

Moldova, pot conduce autovehicule pe drumurile publice din ţară în baza acestor 

permise pe parcursul de până la 12 luni, după care pentru conducerea 

autovehiculelor sunt obligaţi să dispună de permis de conducere al Republicii 

Moldova. 

 

6. La articolul 21: 

1) titlul articolului va avea  următorul cuprins:  

„Articolul 21. Obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi emiterea permisului 

de conducere”. 

2) aliniatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Condiţiile de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, de emitere a 

permisului de conducere, şi evidenţa acestora în Registrul de stat al 

conducătorilor de vehicule, se stabilesc de Guvern.” 

         3) la aliniatul (2): 
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         cuvintele „Persoana care solicită permis de conducere sau noi 

categorii/subcategorii” se substituie cu textul „Persoana care solicită dreptul de a 

conduce vehicule din anumite categorii sau subcategorii”; 

         cuvintele „psihofiziologic şi” se exclud; 

         4) la aliniatul (5) cuvintele „pentru obţinerea permisului de conducere” se 

substituie cu cuvintele „pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule”. 

 

 7. La articolul 211. 

1) în tot cuprinsul articolului „mijlocul de transport” la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvântul „vehicul” la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

2) la aliniatul (1) litera b) cuvintele „psihofiziologic şi” se exclud; 

          3) la aliniatul (2) cuvintele „pentru obţinerea permisului de conducere” se 

substituie cu cuvintele „pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule”; 

 

8. La articolul 24 litera b) cuvintele „în vederea obţinerii permisului de 

conducere” se substituie cu cuvintele „în vederea  obţinerii dreptului de a 

conduce vehicule”. 

 

9. La articolul 25 litera a) cuvintele „pentru obţinerea permisului de 

conducere” se substituie cu cuvintele „pentru obţinerea dreptului de a conduce 

vehicule”. 

 

10.  La articolul 30 alin. (3) litera f) cuvintele „avizul psihofiziologic şi” se 

exclud. 

 

         11. La articolul 33: 

1) aliniatul (1) litera c) cuvintele „are permis de conducere” se substituie 

cu cuvintele „deţine dreptul de a conduce vehicule”; 

2) la aliniatul (2) lit. b) textul „posedă permis de conducere”  se substituie 

cu textul „deţin”; 

3) la aliniatul 3) litera b) cuvintele „şi psihofiziologic” se exclud. 

            

 12. La articolul 53, aliniatul (22) după cuvintele „care deţin” se 

completează cu cuvintele „dreptul de a conduce vehicule şi/sau”. 

 

13. La articolul 59: 

         1) aliniatul (1) litera a) cuvintele „psihofiziologică şi” se exclud; 

         2) aliniatul (2) cuvintele „psihofiziologică şi” se exclud; 
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         3) aliniatul (3) cuvintele „psihofiziologic şi” se exclud; 

 

14. La punctul 12, Secţiunea a 3-a din Anexă , cuvintele „şi efectuare a  

probelor de verificare a aptitudinilor şi comportamentului în conducere” se 

substituie cu cuvintele „şi în procesul de examinare la proba de conducere în 

vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule”. 

 

Art. II - Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84, art. 100), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 36, aliniatul (4), cuvintele „titularului de permis de conducere” 

se substituie cu cuvintele „deţinătorului dreptului de a conduce vehicule”. 

 

2. Art. 231: 

1) alineatul (1) va avea următorul cuprins:  

„(1) Conducerea vehiculului deţinând dreptul de a conduce vehicule pentru o 

categorie necorespunzătoare 

se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale”; 

2)  La alineatul (2), cuvintele „permis de conducere sau dovada înlocuitoare, 

cu drept de circulaţie, a permisului” se substituie cu cuvintele „deţinerea dreptului 

de a conduce vehicule” şi sintagma „permisului de conducere” se substituie cu 

sintagma „dreptului de conducere”; 

3) La alineatul (4), cuvintele „nu are permis de conducere sau dovada 

înlocuitoare, cu drept de circulaţie a permisului” se substituie cu cuvintele „nu 

deţine dreptul de a conduce vehicule” şi cuvintele „are permis de conducere de” se 

substituie cu cuvintele „deţine dreptul de a conduce vehicule pentru”; 

 

3. La articolul  232: 

1) Titlul articulului va avea următorul cuprins:  

„Articolul 232. Conducerea vehiculului de către o persoană care nu deţine 

dreptul de a conduce vehicule” 

2) La alineatul (1) cuvintele „are asupra sa permis de conducere ori dovadă 

înlocuitoare, cu drept de circulație” se substituie cu cuvintele „deţine dreptul de a 

conduce vehicule”; 

3) La alineatul (2) , cuvintele „are asupra sa permis de conducere ori dovadă 

înlocuitoare, cu drept de circulație” se substituie cu cuvintele „deţine dreptul de a 

conduce vehicule”; 
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4. La alineatele (3) şi (4) ale art. 233, cuvintele „permis de conducere” se 

substituie cu cuvintele „dreptul de a conduce vehicule”. 

 

5. La art. 2431: 

1) La alineatul (2), cuvintele „permis de conducere” se substituie cu cuvintele 

„dreptul de a conduce vehicule”; 

2) La alineatul (4), cuvintele „permis de conducere a vehiculelor” se 

substituie cu cuvintele „dreptul de a conduce vehicule”. 

 

6. Alineatul (1), litera b) al art. 438 se completează cu următorul conţinut: 

„cu excepţia cazului când dreptul de a conduce este înscris în Registrul de stat al 

conducătorilor de vehicule cu condiţia că persoana care conduce vehiculul deţine 

asupra sa un act de identitate valabil  pe numele său”. 

 

 Art. III -  

1. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

2. În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul va 

aproba toate actele necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi. 

  

 

Preşedintele Parlamentului              Zinaida GRECEANÎI 


