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SINTEZA AVIZELOR 

 

la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 

interacțiunea autorităților și structurilor abilitate în situații de anunțare a codurilor 

cromatice pe timp de iarnă 

 

Nr. Conţinutul obiecţiei Decizia argumentată  Instituţia 

1.  In tot cuprinsul proiectului se va 

revedea structura acestuia conform 

prevederilor Legii nr. 317-XV din 18 

iulie 2003 privind actele normative 

ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi 

locale, întrucît este improprie unui 

act normativ. 

1. Propunerea a fost acceptată prin 

revizuirea structurii Regulamentului. 
MAI  

2.  Pct. 1-3 şi 16 se vor revedea, întrucît 

acestea sunt intitulate, fapt 

neidentificat la restul punctelor 

proiectului. 

2. Propunerea a fost acceptată prin 

revizuirea structurii Regulamentului. 
MAI 

3.  La pct. 2, subpct. 2) se va reda într-o 

nouă redacţie: 

,,2) Acţiunile prevăzute în prezentul 

Regulament au drept scop prevenirea 

riscurilor producerii evenimentelor 

negative şi situaţiilor excepţionale 

posibile pe drumurile republicii pe 

timp de iarnă şi reducerea maximă a 

pierderilor umane şi materiale.". 

3. Propunerea a fost acceptată parțial prin 

înlocuirea sintagmei ”prevenirea creării 

situațiilor excepționale” cu sintagma 

„situațiilor cauzate de fenomene 

naturale periculoase pe drumurile 

publice” în urma consultărilor 

suplimentare cu reprezentanții MAI. 

MAI 

4.  Pct. 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Pentru prevenirea riscurilor de 

producere a evenimentelor negative 

şi situaţiilor excepţionale posibile 

pe drumurile publice la emiterea 

codurilor cromatice pe timp de 

iarnă, autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale urmează 

să elaboreze şi să aprobe măsuri şi 

acţiuni adecvate, reflectate în 

planuri speciale.". 
 

4. Propunerea a fost acceptată parțial prin 

înlocuirea sintagmei ”prevenirea creării 

situațiilor excepționale” cu sintagma 

„situațiilor cauzate de fenomene 

naturale periculoase pe drumurile 

publice” în urma consultărilor 

suplimentare cu reprezentanții MAI. 

MAI 

5.  Totodată, conform pct. 7, pentru 

prevenirea situaţiilor excepţionale pe 

drumurile publice la anunţarea 

codurilor cromatice pe timp de iarnă, 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale urmează să 

elaboreze şi să aprobe măsuri şi 

acţiuni adecvate, reflectate în planuri 

5. Propunerea a fost acceptată parțial prin 

precizarea denumirii capitolului IV. 
MAI 
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speciale, iar potrivit pct. 13 primul 

alineat, se emite şi se pune în 

aplicare Dispoziţia IGP al MAf „Cu 

privire la asigurarea securităţii 

circulaţiei rutiere pe drumurile 

publice în perioada de iarnă", în 

continuare fiind reflectate măsurile 

Poliţiei ce urmează a fi întreprinse 

odată cu punerea în aplicare a 

Dispoziţiei vizate. 

Astfel, urmare analizei prevederilor 

menţionate, se impune necesitatea 

delimitării atribuţiilor tuturor 

subiecţilor Regulamentului vizat. 
6.  La pct. 7, 9, 10, în scopul asigurării 

promptitudinii în luarea măsurilor de 

prevenire a situaţiilor excepţionale la 

anunţarea codurilor cromatice pe 

timp de iarnă, se recomandă 

specificarea expresă a autorităţilor 

care vor contribui la prevenirea 

situaţiilor excepţionale. 

6. Propunerea nu a fost acceptată. MAI 

7.  Pct. 8 se va reda cu următorul 

cuprins: 

„8. Dirijarea şi efectuarea 

activităţilor de prevenire a riscurilor 

producerii evenimentelor negative şi 

situaţiilor excepţionale posibile pe 

drumurile publice la emiterea 

codurilor cromatice pe timp de iarnă, 

se efectuează sub conducerea 

comisiilor pentru situaţii 

excepţionale de nivelul respectiv.". 

7. Propunerea a fost acceptată parțial prin 

înlocuirea sintagmei ”prevenirea creării 

situațiilor excepționale” cu sintagma 

„situațiilor cauzate de fenomene 

naturale periculoase pe drumurile 

publice” în urma consultărilor 

suplimentare cu reprezentanții MAI. 

MAI 

8.  La pct. 9: 

Sub pct. 1), textul „-elaborează şi 

aprobă anual, pînă la 01 noiembrie, 

planuri de prevenire a situaţiilor 

excepţionale la anunţarea codurilor 

cromatice pe timp de iarnă." se 

substituie cu textul ,,b) elaborează şi 

aprobă anual, pînă la 01 noiembrie, 

planuri de prevenire a riscurilor 

producerii evenimentelor negative şi 

situaţiilor excepţionale posibile pe 

drumurile republicii la emiterea 

codurilor cromatice pe timp de 

iarnă."; 

8. Propunerea a fost acceptată parțial prin 

înlocuirea sintagmei ”prevenirea creării 

situațiilor excepționale” cu sintagma 

„situațiilor cauzate de fenomene 

naturale periculoase pe drumurile 

publice” în urma consultărilor 

suplimentare cu reprezentanții MAI. 

MAI 

9.  La pct. 9: 9. Propunerea a fost acceptată parțial. MAI 



3 

subpct. 2) se va reda cu următorul 

cuprins: 

„2) Autorităţile publice locale, în 

comun cu structurile Ministerului 

Sănătăţii, elaborează anual, pînă la 

01 noiembrie, şi săptămânal 

actualizează, pînă la data de 01 

martie a anului următor, listele 

persoanelor vulnerabile (bolnavi 

cronici, femei gravide etc), care pot 

solicita intervenţii medicale de 

urgenţă în perioada nefavorabilă.". 
10.  La pct. 10, textul „La anunţarea 

codurilor cromatice pe timp de iarnă 

autorităţile administraţiei publice 

centrale întreprind următoarele 

măsuri de prevenire a situaţiilor 

excepţionale:" se va substitui cu 

textul „La anunţarea codurilor 

cromatice pe timp de iarnă, 

autorităţile administraţiei publice 

centrale întreprind următoarele 

măsuri de prevenire a riscurilor 

producerii evenimentelor negative şi 

situaţiilor excepţionale posibile pe 

drumurile publice:". 

10. Propunerea a fost acceptată parțial 

prin înlocuirea sintagmei ”prevenirea 

creării situațiilor excepționale” cu 

sintagma „situațiilor cauzate de 

fenomene naturale periculoase pe 

drumurile publice” în urma 

consultărilor suplimentare cu 

reprezentanții MAI. 

MAI 

11.  La pct. 11, textul „La anunţarea 

codurilor cromatice pe timp de iarnă 

autorităţile administraţiei publice 

locale întreprind următoarele măsuri 

de prevenire a situaţiilor 

excepţionale:" se va substitui cu 

textul „La anunţarea codurilor 

cromatice pe timp de iarnă, 

autorităţile administraţiei publice 

locale întreprind următoarele măsuri 

de prevenire a riscurilor producerii 

evenimentelor negative şi situaţiilor 

excepţionale posibile pe drumurile 

publice:". 

11. Propunerea a fost acceptată parțial 

prin înlocuirea sintagmei ”prevenirea 

creării situațiilor excepționale” cu 

sintagma „situațiilor cauzate de 

fenomene naturale periculoase pe 

drumurile publice” în urma 

consultărilor suplimentare cu 

reprezentanții MAI. 

MAI 

12.  La pct. 12, textul „în scopul 

prevenirii apariţiei situaţiilor 

excepţionale pe timp de iarnă 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

autorităţile administraţiei publice 

locale în comun cu structurile 

Ministerului Afacerilor Interne:" se 

12. Propunerea a fost acceptată parțial 

prin înlocuirea sintagmei ”prevenirea 

creării situațiilor excepționale” cu 

sintagma „situațiilor cauzate de 

fenomene naturale periculoase pe 

drumurile publice” în urma 

consultărilor suplimentare cu 

reprezentanții MAI. 

MAI 
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va substitui cu textul „In scopul 

prevenirii riscurilor producerii 

evenimentelor negative şi situaţiilor 

excepţionale posibile pe drumurile 

publice pe timp de iarnă, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor, autorităţile 

administraţiei publice locale, în 

comun cu subdiviziunile Ministerului 

Afacerilor Interne:". 
13.  La pct. 13, textul „Pentru prevenirea 

apariţiei situaţiilor excepţionale pe 

timp de iarnă subdiviziunile 

Inspectoratului naţional de patrulare 

(INP) al Inspectoratului General de 

Patrulare (IGP) şi Inspectoratele de 

Poliţie (IP) teritoriale în timpul 

ninsorilor abundente şi condiţiilor 

meteorologice nefavorabile 

întreprind următoarele măsuri 

organizatorice:" se va substitui cu 

textul „Pentru prevenirea riscurilor 

producerii evenimentelor negative şi 

situaţiilor excepţionale posibile pe 

drumurile publice pe timp de iarnă, 

subdiviziunile Inspectoratului 

naţional de patrulare (INP) al 

Inspectoratului General al Poliţiei 

(IGP) şi subdiviziunile teritoriale ale 

Poliţiei, în timpul ninsorilor 

abundente şi condiţiilor 

meteorologice nefavorabile 

întreprind următoarele măsuri 

organizatorice:". 

13. Propunerea a fost acceptată parțial 

prin înlocuirea sintagmei ”prevenirea 

creării situațiilor excepționale” cu 

sintagma „situațiilor cauzate de 

fenomene naturale periculoase pe 

drumurile publice” în urma 

consultărilor suplimentare cu 

reprezentanții MAI. 

MAI 

14.  Concomitent, la subpct. 4), sintagma 

„Inspectoratele de poliţie (IP) 

teritoriale" se va substitui cu 

sintagma „subdiviziunile teritoriale  

ale Poliţiei", conform prevederilor 

Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 

cu privire la activitatea Poliţiei şi 

statutul Poliţistului. 

14. Propunerea a fost acceptată. MAI 

15.  La pct. 14, textul „Un rol deosebit de 

important în prevenirea situaţiilor 

excepţionale posibile la anunţarea 

codurilor cromatice pe timp de iarnă 

îi revine schimbului de informaţii" se 

va substitui cu textul „Un rol 

15. Propunerea a fost acceptată parțial 

prin înlocuirea sintagmei ”prevenirea 

creării situațiilor excepționale” cu 

sintagma „situațiilor cauzate de 

fenomene naturale periculoase pe 

drumurile publice” în urma 

consultărilor suplimentare cu 

MAI 
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deosebit de important în prevenirea 

riscurilor producerii evenimentelor 

negative şi situaţiilor excepţionale 

posibile pe drumurile publice la 

emiterea codurilor cromatice pe timp 

de iarnă, îi revine schimbului de 

informaţii.". 

reprezentanții MAI. 

16.  La pct 15 subpct. 3) se va reda cu 

următorul cuprins: „La emiterea 

codurilor cromatice pe timp de viscol 

puternic, ninsoare puternică sau alte 

fenomene meteorologice care pot 

genera probleme în trafic, 

administratorul drumurilor publice 

vor întreprinde următoarele măsuri:"; 

textul „- va informa utilizatorii 

drumurilor publice asupra 

posibilităţii accesului pe sectorul de 

drum restricţionat de către 

Inspectoratul Naţional de Patrulare şi 

Serviciul Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale al MAI" se 

va substitui cu textul ,,a) va informa 

utilizatorii drumurilor publice asupra 

accesului pe sectorul de drum 

restricţionat de către Inspectoratul 

naţional de patrulare"; 

16. Propunerea a fost acceptată 

parțial prin excluderea cuvintelor 

„și serviciul Protecții Civile și 

Situațiilor Excepționale al MAI”. 

MAI 

17.  „4) In cazuri de producere a 

evenimentelor negative sau situaţiilor 

excepţionale pe drumurile publice, 

cînd starea timpului impune 

închiderea circulaţiei rutiere pe un 

sector de drum public şi cînd 

sistemul de informare existent nu 

permite luarea operativă a acţiunilor 

aprobate la subpct. 3):". 

17. Propunerea a fost acceptată parțial 

prin înlocuirea sintagmei ”prevenirea 

creării situațiilor excepționale” cu 

sintagma „situațiilor cauzate de 

fenomene naturale periculoase pe 

drumurile publice” în urma 

consultărilor suplimentare cu 

reprezentanții MAI. 

MAI 

18.  Capitolul III urmează a fi exclus, 

întrucît conform prevederilor alin. (5) 

al art. 1 al Legii nr. 173-XIII din 06 

iulie 1994 privind modul de 

publicare şi intrare în vigoare a 

actelor oficiale, hotărîrile şi 

dispoziţiile Guvernului, cît şi alte 

acte oficiale intră în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial sau la 

data indicată în text, fapt ce denotă 

irelevanţa menţionării exprese în 

18. Propunerea a fost acceptată. 

 

 

 

 

MAI 
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proiect a acestei prevederi. 

19.  Subsecvent, în raport cu 

scopurile şi sarcinile 

Regulamentului privind 

interacţiunea autorităţilor şi 

structurilor abilitate în situaţii de 

anunţare a codurilor cromatice de 

pericol pe timp de iarnă, 

propunem introducerea la pct. 15 a 

unui nou subpunct, cu următorul 

cuprins: 

„5) In perioada de iarnă, în condiţii 

de înzăpeziri şi formare a lunecuşului 

pe drumurile publice, în situaţii de 

urgenţă, cînd există pericol real 

pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor, 

cît şi există posibilitatea cauzării 

daunelor mediului înconjurător şi 

proprietăţii, administratorul sau 

reprezentantul administratorului 

drumurilor din teritoriu, la solicitarea 

telefonică a conducătorului lucrărilor 

de lichidare a consecinţelor situaţiei 

excepţionale, acordă suportul necesar 

pentru asigurarea accesului (lucrări 

de curăţare a traseelor înzăpezite) 

echipelor de intervenţii ale 

Serviciului Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale al MAI, cît şi 

echipelor de urgenţă ale Ministerului 

Sănătăţii spre locul de efectuare a 

lucrărilor de lichidare a situaţiei de 

urgenţă produsă (situaţie medicală de 

urgenţă, incendiu, lucrări de 

salvare).". 

19. Propunerea nu a fost acceptată dat 

fiind faptul că aceasta nu ține de 

prevenirea situațiilor excepționale dar 

de lichidarea consecințelor acesteia. 

MAI 

20.  Luînd în considerare experienţa 

statelor europene în domeniul 

asigurării securităţii pe trasee, cît şi 

pentru desfăşurarea normală a 

activităţii de transport în scopul 

intervenţiei operative în caz de 

blocare a circulaţiei şi pentru 

asigurarea informării corecte asupra 

stării căilor de comunicaţii pe 

teritoriul republicii pe timp de iarnă, 

propunem includerea unui nou punct 

în Regulament, cu următorul cuprins: 

20. Propunerea nu a fost acceptată dat 

fiind faptul că prevederea respectivă 

face parte din al act normativ. 

MAI 
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„16. Comandamentul Central pe 
timp de iarnă (în continuare CCI) 

Sarcina principală a CCI o 
constituie desfăşurarea normală a 
activităţii de transport în scopul 
intervenţiei operative în caz de 
blocare a circulaţiei şi asigurarea 
informării corecte asupra stării 
căilor de comunicaţii pe timp de 
iarnă. 

CCI este organul care se formează 

anual avînd ca bază dispoziţia 

preşedintelui Comisiei pentru 

Situaţii Excepţionale a Republicii 

Moldova. 

Componenţa nominală a CCI, 

perioada de funcţionare, cît şi locul 

dislocării pentru perioada de 

activitate a CCI se stabileşte prin 

dispoziţia preşedintelui Comisiei 

pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova.". 
21.  În proiectul notei informative, 

sintagma „Inspectoratului Naţional 

de Poliţie (INP)" se va substitui cu 

sintagma „Inspectoratului naţional 

de patrulare (INP)", iar sintagma 

„Serviciul stării excepţionale" se 

va substitui cu sintagma „Serviciul 

Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale". 

21. Propunerea a fost acceptată. MAI 

22.  In acelaşi timp, cuprinsul 

proiectului urmează a fi redactat 

conform art. 46 alin. (2) al Legii nr. 

317-XV din 18 iulie 2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi 

ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi 

locale, care prevede că conţinutul 

proiectului se expune cu respectarea 

strictă a regulilor gramaticale şi de 

ortografie. 

22. Propunerea a fost acceptată. MAI 

23.  Lipsa de obiecții și propuneri  UTD 

24.  Dat fiind faptul că la scrisoarea  CALM 
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Ministerului nr.04/1-6-808 din 

19.09.2016 avizul nu a fost 

prezentat în conformitate cu 

prevederile art. 39 alin. (2) a Legii 

nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi 

ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale ” proiectul 

de act normativ se consideră avizat fără 

obiecţii şi propuneri.” 
 

 

 

 

 


