
Sinteza propunerilor și recomandărilor 

prezentate de către experți  la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți 

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative pe teritoriul   

municipiului Bălți și aprobarea formei procesului-verbal privind contravențiile administrative” 

 

 

Nr. Propunerea/recomandarea prezentată Decizia cu privire la 

acceptarea sau 

neacceptarea 

propunerii/recomandării 

Argumentări în cazul refuzului,  

alte revizuiri 

Autorul recomandării / propunerii - Centrul Național Anticorupție 

(înaintate în scris) 

 

1. Completarea denumirii proiectului 

Regulamentului cu textul: „în domeniile: 

gospodăriei locativ-comunale; regimului de 

protecţie, folosire a bunurilor din patrimoniu 

cultural şi a monumentelor de for public; 

comerţului şi prestării serviciilor; construcţiilor şi 

publicităţii”. 

S-a acceptat cu o mică 

modificare. 

 

S-a expus în felul următor:  „ Regulamentul privind constatarea 

contravențiilor administrative de către agenții constatatori ai 

administrației publice locale și ai serviciilor publice de 

gospodărie comunală pe teritoriul municipiului Bălți și 

aprobarea formei procesului-verbal cu privire la contravenție”. 

2. La cap. I pct. 2 definiţia „contravenţie 

administrativă" din proiectul Regulamentului: 

substituirea textului  „conform responsabilităţii 

stabilite pentru contravenţie" cu textul „şi este 

pasibilă de sancţiune contravenţională”. 

S-a acceptat.  

3.   La cap. I pct. 2 definiţia „servicii publice de 

gospodărie comunală" din proiectul 

Regulamentului: substituirea textului „centrale" 

cu textul „locale". 

S-a acceptat.  

4. La cap. I pct. 2 definiţia „agentul constatator" din 

proiectul Regulamentului: substituirea textului 

„423
8
 alin.(2) lit.b)" cu textul „423

8 
alin.(4) 

lit.b)". 

S-a acceptat. 

 

 

5. La cap. I pct. 2 definiţia „persoană fizică" din 

proiectul Regulamentului: excluderea din proiect 

a noţiunii de „persoană fizică". 

Neacceptat.  

  

 

S-a revizuit și s-a expus în felul următor:  „Persoană fizică este 

omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii 

civile” (conform art. 23 al Codului Civil al RM). 



6. La cap. II pct.  l sbp. 1.2., pct.2 sbp. 2.2., pct. 3 

sbp. 3.2., pct. 4 sbp. 4.2., pct. 5 sbp. 5.2. din 

proiectul Regulamentului: 

 

-)  substituirea textului „depistează, constatează, 

califică şi perfectează contravenţii 

administrative" cu textul „asigură depistarea, 

constatarea, calificarea şi întocmirea proceselor-

verbale în privinţa contravenţiilor”. 

 

-)  substituirea textului „şi le remite spre 

examinare conform competenţei" cu textul 

„precum şi remiterea acestora spre examinare 

potrivit competenţei". 

S-a acceptat. 

 

 

7.   La cap. V pct. 2 sbp. 2.3. din proiectul 

Regulamentului: substituirea textului „la 

încălcările depistate" cu textul „cu privire la 

contravenţie". 

S-a acceptat. 

 

 

8. Excluderea din proiectul Regulamentului a 

normei de la cap. V pct. 5.  

S-a acceptat. 

 

 

9. La cap. V pct. 6 din proiectul Regulamentului:  

substituirea textului „către persoana împotriva 

căreia a fost întocmit un proces-verbal cu privire 

la contravenţie" cu textul „persoanei în a cărei 

privinţă a fost pornit proces contravenţional". 

S-a acceptat. 

 

 

10. La cap. V pct. 8 din proiectul Regulamentului 

expunerea prevederii în următoarea redacţie: 

„Faptul refuzului persoanei, în a cărei privinţă a 

fost pornit procesul contravenţional, de a semna 

procesul-verbal, se consemnează în procesul-

verbal şi se certifică prin semnătura cel puţin a 

unui martor, cu indicarea datelor de identitate ale 

acestuia (numele, prenumele, adresa de domiciliu 

şi numărul de telefon)". 

S-a acceptat. 

 

 



11. La cap. V pct. 10 din proiectul Regulamentului 

excluderea textului: „şi expediază copia 

procesului-verbal al agentului constatator". 

S-a acceptat. 

 

 

12. La cap. VI pct. 3 din proiectul Regulamentului 

substituirea următoarelor texte:  

1) „fac abuz de drepturi" cu textul „comit abuz de 

serviciu”,  

2) „administrativă" cu textul „contravenţională". 

S-a acceptat. 

 

 

13. La cap. VII pct. l din proiectul Regulamentului  

expunerea normei în următoarea redacţie: 

„Comiterea faptelor contravenţionale se constată 

de către agentul constatator în cadrul activităţii 

desfăşurate, de către acesta, în conformitate cu 

atribuţiile de serviciu sau în baza actelor de 

sesizare". 

S-a acceptat. 

 

 

14. La cap. VII pct. 2 din proiectul Regulamentului 

expunerea normei în următoarea redacţie: „ Dacă 

în rezultatul controlului sau verificării s-a 

constatat comiterea unei contravenţii, agentul 

constatator întocmeşte proces-verbal cu privire la 

contravenţii". 

S-a acceptat. 

 

 

 

15. La cap. VII pct. 3 din proiectul Regulamentului 

expunerea normei în următoarea redacţie: 

„Agentul constatator, în cel mult 15 zile de la 

data sesizării, este obligat să verifice sesizarea şi 

să întreprindă măsurile prevăzute de Codul 

contravenţional pentru: colectarea şi 

administrarea probelor privind existenţa 

contravenţiei, încheierea deciziei privind 

examinarea contravenţiei în temeiul constatării 

sau procesului-verbal cu privire la contravenţie, 

aplicarea sancţiunii contravenţionale sau 

trimiterea dosarului, după caz, funcţionarului 

abilitat să examineze cauza contravenţională, din 

S-a acceptat cu o mică 

modificare. 

 

S-a expus în felul următor:  „Agentul constatator, în cel mult 

15 zile de la data sesizării, este obligat să verifice sesizarea şi 

să întreprindă măsurile prevăzute de Codul contravenţional 

pentru: colectarea şi administrarea probelor privind existenţa 

contravenţiei, încheierea deciziei privind examinarea 

contravenţiei în temeiul constatării sau procesului-verbal cu 

privire la contravenţie, aplicarea sancţiunii contravenţionale 

sau trimiterea dosarului, după caz, funcţionarului abilitat să 

examineze cauza contravenţională, din cadrul autorităţii din 

care face parte agentul constatator sau în instanţa de judecată 

sau  încheierea deciziei în temeiul art. 441  Codului 

Contravenţional al RM. Dacă la depistarea sau la examinarea 

cazului contravenţional se stabileşte competenţa unei alte 



cadrul autorităţii din care face parte agentul 

constatator sau în instanţa de judecată. Dacă la 

depistarea sau la examinarea cazului 

contravenţional se stabileşte competenţa unei alte 

autorităţi abilitate să constate contravenţia sau să 

examineze cauza contravenţională, procesul-

verbal cu privire la contravenţie şi materialele 

acumulate se remit în aceeaşi zi conform 

competenţei". 

autorităţi abilitate să constate contravenţia sau să examineze 

cauza contravenţională, procesul-verbal cu privire la 

contravenţie şi materialele acumulate se remit în aceeaşi zi 

conform competenţei”. 

16. Excluderea din proiectul Regulamentului a 

normei de la cap. VII pct. 4. 

S-a acceptat. 

 

 

17 Redactarea articolelor 384 şi 448 de pe partea 

verso a formularului procesului-verbal cu privire 

la contravenţie în contextul racordării acestora la 

prevederile Legii nr. 159/2018. 

S-a acceptat. 

 

 

Autorul recomandării / propunerii -  Serviciul publicitate a  Direcţiei arhitectură şi urbanism  

din cadrul Primăriei municipiului Bălți (înaintate în scris) 

 

1. În varianta rusă a textului proiectului 

Regulamentului substituirea „отдел рекламы" cu 

„служба рекламы”. 

S-a acceptat. 

 

 

2. De introdus  la cap. I pct. 2: 

- - ”dosarele contravenționale sunt examinate de 

către: 

a) 1) Instanțele de judecată; 

b) 2) Comisiile administrative”. 

- - Instanţa de judecată  judecă toate cazurile cu 

privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite 

competenţei unor alte organe. Cauza 

contravenţională se judecă în complet format 

dintr-un singur judecător care se pronunţă asupra 

fondului cauzei prin hotărâre. 

- - Instanţa de judecată este competentă să aplice 

măsuri de siguranţă şi amendă judiciară. 

Neacceptat. Regulamentul dat ține de constatarea 

contravențiilor și nu de termenul sau modul de 

sancționare.  

 

 



- - Prescripţia răspunderii contravenţionale: 

1) Prescripţia înlătură răspunderea 

contravenţională. 

2) Termenul general de prescripţie a 

răspunderii contravenţionale este de un an. 

3) Termenul special de prescripţie pentru 

contravenţiile prevăzute la art. 179 este de 18 

luni. 

3.  De introdus  la cap. I pct. 4 „Deciziile Consiliului 

municipal Bălți”. 

S-a acceptat. 

 

 

4. De exclus de la cap. I pct. 2 următoarele definiţii: 

- Prestator de servicii, 

- Comerciant, 

- Unitate comercială, 

- Unitate de alimentaţie publică, 

- Loc de vînzare, 

- Unităţi mobile.  

S-a acceptat. 

 

 

Autorul recomandării / propunerii -  Direcţia arhitectură şi urbanism din cadrul Primăriei  municipiului Bălți 

(înaintate în scris) 

1. De exclus din textul proiectului Regulamentului 

cometența de examinare a art. 104
1
 al Codului 

Contravenţional al RM de către agenții 

constatatori din cadrul  Direcţiei Arhitectură şi 

Urbanism. 

S-a acceptat. 

 

 

Autorul recomandării / propunerii -  Direcţia juridică din cadrul Primăriei  municipiului Bălți (înaintate verbal) 

1. La cap. I pct. 2 de completat cu definiţia 

„Persoană cu funcţie de răspundere este persoană 

căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie, 

indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică 

de organizare, într-o autoritate publică centrală 

sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, 

prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea 

unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în 

vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice 

S-a acceptat. 

 

 



 

 

Detalii asupra expunerilor experților pe marginea proiectului de decizie în cauză pot fi găsite în dosarul privind elaborarea proiectului de decizie. 

 

Elaborat: Gîlcă Ana, specialist principal al Direcţiei juridice. 

sau a acţiunilor administrative de dispoziţie, 

organizatorice ori economice". 

2. De completat în textul proiectului 

Regulamentului competența de examinare a art. 

104
1
 al  Codului Contravenţional al RM de  către 

agenții constatatori din cadrul Direcţiei 

gospodărie comunală. 

S-a acceptat. 

 

 

 

 

Total recomandări/propuneri parvenite pe marginea 

proiectului: 24 

 

Total acceptate: 22 recomandări/propuneri 

 

Total neacceptate: 2 recomandări/propuneri 


