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Prin prezentul, Ministerul Afacerilor Interne a examinat semnalarea 

ID000020 privind notificarea Codului contravențional al Republicii Moldova  

nr. 218/2008. 

Actualmente, Ministerul Afacerilor Interne este în proces de elaborare a 

proiectului actului normativ privind modificarea unor acte normative, sub incidența 

cărora se regăsește și Codul sus-numit.  

Totodată, la 5 noiembrie 2021, în cadrul Inspectoratului General al Poliției, 

proiectul prenotat a fost supus consultărilor publice, cu participarea societății civile 

și membrilor organizațiilor neguvernamentale.  

Suplimentar, este de menționat că, proiectul actului normativ prevede 

instituirea unui nou mecanism de aplicare a sancțiunilor contravenționale de către 

agenții constatatori din cadrul Poliției, inclusiv aplicabilitatea articolului semnalat. 

Prin urmare, în proiect s-a propus amendarea art. 240 din Codul 

contravențional, după cum urmează: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere 

de prioritate, a indicatoarelor de interzicere și de sens obligatoriu, a marcajului de 

pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulație și 

a celor destinate vehiculelor de rută, 

se sancționează cu avertisment, sau cu amendă de la 10 la 12 de unități 

convenționale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.”; 

se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins: 

„(11) Nerespectarea regulilor de circulație privind începerea deplasării și 

schimbarea direcției de mers, privind poziția pe carosabil, privind depășirea 

vehiculelor, traversarea intersecțiilor și a locurilor de oprire a transportului 

public,  dreptului privind delimitarea benzilor de circulație pe sens opus, 

se sancționează cu amendă de la 12 la 15 de unități convenționale cu 

aplicarea a 2 puncte de penalizare. 

(12) Nerespectarea regulilor de circulație privind remorcarea vehiculelor, 

privind transportul persoanelor și al încărcăturilor, privind deplasarea pe autostrăzi 

sau privind instruirea în conducerea autovehiculelor, 

Se sancționează cu amendă de la 15 la 18 unități convenționale cu aplicarea 

a 2 puncte de penalizare.”; 

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 75 tel. (373-22)  255-830, fax. (373-22)  255-236  e-mail:mai@mai.gov.md 

www.mai.gov.md c/d 210105010370133, Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat IDNO 1006601000130 



„(4) Nerespectarea regulilor de conducere a vehiculului care au provocat 

stropirea pietonului, atunci când pe drum este apă sau noroi, 

se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale.”. 

În acest sens, reieșind din natura dezideratului înaintat, se atrage atenția că, 

acesta va fi examinat suplimentar de către autorul proiectului în contextul Legii  

nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și Secțiunea a 5-a din 

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. 

 
 

 

Secretar de stat                                                                         Serghei DIACONU    
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