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Ministerul Afacerilor Interne

Infrastructurii

Prin prezenta, Vă comunicăm că Centrul Naţional Anticorapţie cu susţinerea 

şi implicarea PNUD Moldova prin suportul proiectului „Lupta cu corupţia prin 

consolidarea integităţii în Republica Moldova”, finanţat de Ministerul Afacerilor 

Externe al Norvegiei a dezvoltat un nou mecanism de prevenire a corupţiei -  

platforma „reLAWed” care are drept scop oferirea posibilităţii tuturor persoanelor 

să se implice în procesul de perfecţionare a cadrului legal naţional şi poate fi 

utilizată prin accesarea paginii web oficiale www.relawed.cna.md

La data de 10 februarie 2021, prin intermediul Platfonnei „reLAWed”, a fost 

recepţionată semnalarea ID000011 prin care a fost notificată Hotărârea Guvernului 

nr. 1047/08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional 

automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi 

introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora.

Autorul semnalării invocă neconcordanţe în privinţa procedurii de efectuare a 

inspecţiei tehnice periodice obligatorii.

Totodată, Vă comunicăm că în corespundere cu obiectivul Platformei 

„reLAWed” ca -  orice persoană să poată semnala asupra unor norme/acte 

nonnative defectuoase ale cadrului normativ pertinent, care pot determina apariţia 

riscurilor de corupţie, Centrul Naţional Anticorupţie este responsabil de 

examinarea semnalării respective şi, în dependenţă de necesitate, propunerile 

respective să le transmită după competenţă pentru o evaluare a posibilităţii operării 

modificărilor respective în cadrul normativ propus.

http://www.relawed.cna.md


în acest sens, Vă informăm că urmare a examinării acestei solicitări, Centrul 

Naţional Anticorupţie consideră oportun înaintarea spre examinare a notificării 

respective prin prisma competenţei.

în final, solicităm respectuos, ţinând cont de prevederile art.7 şi art.8 din 

Legea nr. 131/07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, care atribuie 

competenţe Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii, examinarea cadrului legal naţional invocat în vederea expunerii 

privind necesitatea operării modificărilor respective în raport cu examinarea 

semnalării înaintate.

în acest context, solicităm respectuos să fim informaţi despre acţiunile 

întreprinse şi deciziile adoptate în termen rezonabil.

Anexă:

semnalarea nr.IDOOOOl 1 din 10 februarie 2021 -  1 (una) filă.
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Anexa 3 

punctul 11

Anexa nr. 3 REGULILE de inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor acestora.

în prezent, în 2021 se permite traversarea frontierei cu automobilul părinţilor fără procură pe mijlocul 
de transport,
ABRSURDUL !!! La staţiile de testare auto nu poţi trece testarea tehnică daca nu ai procură. Daca 
plăteşti mită de la 200*400 iei inspectorii trec testarea,
Problema plăteşti taxa de drum 2000 lei plăteşti asigurarea 1200 (total 3200 lei), vii cu bonurile şi 
testarea care costă 200 lei nu se admite.
Tata in spital cu piciorul amputat, nu se poate deplasa nici ia notar nici la staţie, am explicat 
inspectorului ei nu ascultă. O doamnă gravidă în 9 luni era lingă mine a stat în frig 1,5 ore, a rămas 
fratele ei să treaca testarea şi nu i s-a admis. Prostie. în schimbul la 400 lei s-a rezolvat. Aceasta se 
întimplă la toatre staţiile din Tară.
O hotărîre din 1999 generatoare de corupţie.
Am sunat la ANTA ei cunosc problema dar nu se grăbesc sa schimbe ceva.

„10. Deplasarea vehiculelor supuse testării, prin posturi diagnostice ale staţiei de testare se 
efectuează de experţi. Persoanele care s-au prezentat cu mijlocul de transport pot să asiste la 
testarea vehiculelor."


