
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Regulamentului 

privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru 

stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei 

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea 

proiectului. Scopul și obiectivele urmărite. 

Ministerul Justiției a elaborat și promovează proiectul hotărîrii de Guvern 

privind modificarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi 

examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei.  

Acest proiect are drept scop prevenirea consumului abuziv de alcool, 

reducerea şi eradicarea acestui consum, educarea populaţiei în spiritul abstinenţei 

şi al unui mod de viaţă sănătos, precum şi înlăturarea consecinţelor dependenţei 

fizice şi/sau psihice faţă de acestea.   

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în 

vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor 

noi 

La etapa actuală, consumul de alcool este un viciu care persistă și evoluează 

în Republica Moldova, avînd efecte negative asupra bunăstării populației. 

Totodată, persoanele aflate în stare de ebrietate reprezintă o sursă de pericol 

sporit pentru securitatea și integritatea corporală a altor persoane. 

Astfel, în scopul eficientizării procesului de eradicare a consumului de alcool 

și adoptării unui mod de viață sănătos, în prezentul proiect se propune: 

a) revizuirea limitelor gradului minim a concentrației de alcool în sînge care 

va fi de la 0,3 g/l la 0,5 g/l și, respectiv, a gradului minim al concentrația de alcool 

în aerul expirat care va fi de la 0,15 mg/l pînă la 0,3 mg/l; 

b) reducerea pragului inferior pentru gradul avansat al concentrației de alcool 

care va fi de 0,5 g/l de sînge şi de 0,3 mg/l în aerul expirat.     

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern nu necesită cheltuieli 

financiare sau de altă natură. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul hotărîrii de Guvern implică modificarea art. 13412 din Codul penal al 

Republicii Moldova. În acest sens, Ministerul Justiției a elaborat și promovează un 

proiect de lege care, inter alia, intervine cu modificări la articolul precitat în 

vederea revizuirii limitelor gradului minim și a gradului avansat al stării de 

ebrietate.   

Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul hotărîrii de Guvern a fost 

plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa 

decizională”, compartimentul „proiecte de acte normative remise spre 

coordonare”). 
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