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Ministerul Afacerilor Interne
^,^.J!rin™prezentarA^ă. comunicăm,Gâ£entmIMaţional=AntiGompţie-Gii,STisţm©Tea
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 15 decembrie 2020, prin intermediul Platformei „reLAWed”, a fost
recepţionată semnalarea ID000008 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 si
s remorcilor acestora.
Autorul semnalării invocă neconcordanţe în privinţa procedurii transcrierii
transmiterii dreptuluui de proprietate asupa unui vehicul.
în acest sens, Vă informăm că urmare a examinării acestei solicitări, Centrul
Naţional Anticorupţie a înaintat demers Agenţiei Servicii Publice pentru
examinarea notificării respective prin prisma competenţei.
La data de 04.02.2021 prin scrisoarea nr. 01/859 Agenţia Servicii Publice
consideră necesar crearea unui grup de lucru pentru examinarea cadrului legal în
vigoare, reieşind din faptul că semnalarea ID000008 impune examinarea unui
spectru mai larg de acte normative.
în acest sens, solicităm respectuos, ţinînd cont de prevederile art.7 din Legea
nr. 131/07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier care prevede că de competenţa
Ministerului Afacerilor Interne este exercitarea controlului interdepartamental

asupra respectării prevederilor actelor legislative şi ale actelor normative din
domeniul traficului rutier, 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:
^dem ersul Centrului Naţional Anticorupţie în adresa Agenţiei Servicii Publice
nr.06/2-136 din 12.01.202, care conţine şi semnalarea nr.ID000008 din 15
decembrie 2020 - 2 (două) file;
răspunsul Agenţiei Servicii Publice nr.01/859 din 04.02.2021 - 1 (una) filă.
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