
 
H O T Ă R Î R E 

despre reglementarea unor probleme ce ţin de evidenţa şi documentarea  

mijloacelor de transport şi conducătorilor de vehicule  

  

nr. 1229  din  13.11.2001  

  
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-143/1286 din 22.11.2001  

  

* * *  
Notă: În hotărîre sintagma “Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma “Ministerul 

Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” conform Hot.Guv. nr.389 din 17.05.2010, în vigoare 

21.05.2010 

  

În scopul asigurării evidenţei oportune şi complete a mijloacelor de transport cu un grad 

sporit de pericol şi a conducătorilor de vehicule, precum şi întru excluderea cazurilor de 

confecţionare neautorizată a actelor conducătorilor de vehicule, certificatelor şi numerelor de 

înmatriculare, Guvernul Republicii Moldova  

HOTĂRĂŞTE:  

1. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va coordona şi monitoriza 

procesele de elaborare, achiziţionare, confecţionare, restabilire, preschimbare şi eliberare de către 

subdiviziunile sale monitorizate a blanchetelor permiselor de conducere, certificatelor şi plăcilor 

cu număr de înmatriculare pentru toate mijloacele de transport, a certificatelor de absolvire a 

cursurilor de formare iniţială şi recalificare a conducătorilor de vehicule.  
[Pct.1 în redacţia Hot.Guv. nr.399 din 16.06.2015, în vigoare 19.06.2015]  

   
[Pct.2 abrogat prin Hot.Guv. nr.399 din 16.06.2015, în vigoare 19.06.2015]  

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.30 din 10.01.06, în vigoare 24.01.06]  

   

3. Alineatul trei al punctului 5 din Regulamentul Inspectoratului de Stat pentru 

Supravegherea Tehnică "Intehagro", aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 

nr.607 din 28 iunie 1999 (Monitorul Oficial, 1999, nr.73-77, art.641), se expune în următoarea 

redacţie:  

"îşi dă concursul, în comun cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale, la elaborarea pentru 

toate mijloacele de transport, a certificatelor şi numerelor de înmatriculare unice, precum şi a 

actelor unice pentru conducerea acestora;".  
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.30 din 10.01.06, în vigoare 24.01.06]  

   

4. Se abrogă:  

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.503 din 9 august 1993 "Cu privire la 

aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind modul de susţinere a examenelor, de 

eliberare a permiselor de conducere şi de admitere la conducerea autovehiculelor şi a 

Regulamentului de înmatriculare a autovehiculelor" (Monitorul Parlamentului, 1993, nr.8, 

art.244);  
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Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.769 din 10 decembrie 1993 "Cu privire la 

modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial, 1993, nr.12, 

art.395).  

  

PRIM-MINISTRU  

AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV 

  

Contrasemnată:  
 

Viceprim-ministru, ministrul 
 

agriculturii şi industriei alimentare Dmitrii Todoroglo  

Ministrul industriei Mihail Garştea  

Ministrul justiţiei Ion Morei  

 

Chişinău, 13 noiembrie 2001.   

Nr.1229.  
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