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Către: Olesea STAMATE 
            Președintele comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități 
 
            Lilian CARP 
            Președintele comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică 
 
Copie: Ana REVENCO 
            Ministrul Afacerilor Interne 
 
Nr. 54 din 1 iulie 2022 
 
Ref.: Proiectul de lege nr. 242 din 16.06.2022 pentru modificarea unor acte normative 
 
Stimată doamnă Stamate, 
Stimate domnule Carp, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham” sau „Asociație”). 
 
Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dvs. îngrijorările AmCham în legătură cu unele norme conținute 
în proiectul de lege nr. 242 din 16.06.2022 pentru modificarea unor acte normative. 
 
Scopul declarat al proiectului de lege constă în ajustarea cadrului normativ în vederea stabilirii unor 
mecanisme eficiente de combatere a unor fenomene reprobatoare (i.e. conducerea mijlocului de 
transport în stare de ebrietate, depășirea limitei de viteză pe un anumit segment de drum, etc.). 
 
Deși proiectul de lege în mare parte conține reglementări care ar putea corespunde scopului urmărit, 
menționăm despre existența unor reguli noi care vor afecta negativ activitatea de întreprinzător și care 
necesită a fi revizuite sau excluse. 
 
Normele avute în vedere sunt cele prevăzute la art. 46 și art. 53 din Legea nr. 131/2007 privind siguranța 
traficului rutier, care se completează cu texte și litere noi, și care presupun faptul că vehiculele vor putea 
fi supuse inspecției tehnice periodice sau înmatriculate doar ca urmare a constatării executării sancțiunii 
contravenționale aplicate prin hotărârea/decizia definitivă asupra cauzei contravenționale care are ca 
obiect o contravenție comisă cu vehiculul a cărei inspecție periodică se solicită a fi efectuată/care se 
solicită a fi înmatriculat. 
 
Asociația consideră că modificările propuse afectează în mod disproporționat activitatea de 
întreprinzător și necesită a fi analizate repetat sub aspectul impactului de reglementare pe care îl pot 
produce, în corespundere cu principiile și regulile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, 
în modul prevăzut de lege1. 
 

 
1 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107358&lang=ro  

https://msign.gov.md/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107358&lang=ro


 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 

În înțelegerea noastră, urmare a adoptării noilor reglementări, în cazul în care salariații agenților 
economici vor comite o contravenție cu vehiculul aflat în proprietatea persoanei juridice, ultimul nu va 
putea fi supus inspecției tehnice periodice în cazul în care salariatul contravenient nu va executa benevol 
sancțiunea contravențională. 
 
Aparent, vehiculul nu va putea fi supus inspecției tehnice periodice chiar dacă persoanele juridice vor 
executa obligația de a depune la autoritatea publică responsabilă a declarației cu privire la identitatea 
conducătorului mijlocului de transport în momentul săvârșirii contravenției constatate. 
 
Mai mult decât atât, agenții economici nici nu vor putea dispune de pârghii legale pentru obligarea 
salariatului în vederea executării sancțiunii contravenționale aplicate în calitate sa de contravenient 
persoană fizică.  
 
În mod alternativ, agenții economici ar trebui să suporte cheltuielile legate de aplicarea sancțiunii 
contravenționale pentru o faptă care nu a fost săvârșită în calitate lor de persoane juridice, având drept 
de regres împotriva propriilor salariați. 
 
Menționăm că mecanismul propus prin intermediul proiectului de lege atentează asupra dreptului 
persoanelor juridice de a exploata vehiculele deținute în proprietate și indirect nu corespunde 
principiului caracterului personal al răspunderii contravenționale. Asemenea consecință este una 
disproporționată, fiind determinată de conduita unei persoane terțe și reprezentând o ingerință în buna 
desfășurare a afacerilor. 
 
Impactul noilor reglementări vor fi resimțite de către toate persoanele juridice care dispun de vehicule, 
indiferent de domeniul de activitate, deși pot afecta esențial activitatea companiilor prestatoare de 
servicii poștale sau în regim de taxi, spre exemplu. 
 
Având în vedere cele menționate, vă comunicăm că asociația nu susține normele analizate în cadrul 
prezentei scrisori și solicităm respectuos revizuirea sau excluderea acestora, astfel încât drepturile 
antreprenorilor să nu fie afectate în vreun mod incompatibil cu scopul inițial urmărit.  
 
Rămânem la dispoziția dvs. pentru orice informații suplimentare, inclusiv în cadrul unei întrevederi sau 
ședințe de consultări publice. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  
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