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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 

Denumirea 

Autorului avizului 

Nr.  Conținutul obiecțiilor/propunerilor Opinia Ministerului Justiției 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Se remarcă faptul că unele norme care se recomandă a fi modificate în 

proiectul prezentat au intrat recent în vigoare, adică au suportat de curînd 

modificări (ultima modificare a art.322 din Codul penal a intrat vigoare la 

data de 4 august 2017). Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

propune autorului proiectului de a expune în Nota informativă a 

proiectului, o formă mai amplă a motivaţiei modificării repetate a art. 322. 

Or, conform prevederilor art. 4, alin. (3), lit. b) din Legea privind actele 

legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, unul din principiile 

fundamentale şi esenţiale ale legiferării este stabilitatea normei juridice. În 

acest sens, se indică necesitatea realizării unui echilibru dintre modificările 

care vin să asigure viabilitatea normelor juridice existente pe de o parte, 

precum şi asigurarea stabilităţii normelor juridice pe de altă parte. 

Se acceptă 

Prin Legea nr.164 din 20.07.17 

articolul 322 s-a modificat în 

sensul unificării terminologiei 

utilizate pentru definirea 

substanțelor psihotrope, 

stupefiante. Iar potrivit 

proiectului se propune o nouă 

componență de infracțiune la 

art. 322 Cod penal. 

 

Procuratura 

Generală 

2. La articolul 150. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 

Menţionăm, faptele nu sunt delimitate după gradul prejudiciabil şi 

consecinţele produse, aşa după cum o face, spre exemplu, legiuitorul 

român la art.191 Cod penal al României. 

Considerăm oportun a institui sancţiuni diferite şi a delimita faptele 

de determinare la sinucidere sau înlesnirea comiterii sinuciderii, care au 

avut drept consecinţă sinuciderea persoanei, de cele care au fost urmate de 

încercarea de sinucidere. Noţiunea de tentativă de sinucidere este criticată 

şi de către doctrina dreptului penal, mai mulţi autori, teoreticieni optează 

pentru noţiunea încercare de sinucidere. 

Aceeaşi opinie este valabilă pentru modificarea propusă la art. 91 

Cod penal. 

Se acceptă 

Articolul 150. Determinarea 

sau înlesnirea sinuciderii 

(1) Determinarea sau 

înlesnirea intenționată a 

sinuciderii unei persoane, 

inclusiv prin intermediul 

reţelelor de comunicaţii 

electronice, soldată cu 

sinuciderea 

se pedepseşte cu închisoare de 

la 2 la 5 ani. 

(2) Acțiunile prevăzute la 
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alin. (1) săvîrşite: 

a) cu bună ştiinţă asupra unui 

minor; 

b) asupra unei persoane care 

se află într-o dependenţă 

materială sau altă dependenţă 

faţă de făptuitor; 

se pedepseşte cu închisoare de 

la 5 la 9 ani. 

(3) Acțiunile prevăzute la 

alin. (1) săvîrșite asupra: 

a) unei persoane minore în 

vîrstă de pînă la 14 ani; 

b) două sau mai multor 

persoane. 

se pedepsește cu închisoare de 

la 9 la 12 ani. 

(4) Dacă acțiunile prevăzute la 

alin. (1)-(3) au fost soldate cu 

încercarea de sinucidere, limita 

minimă a pedepsei se reduce 

pînă la jumătate. 

3. La articolul 150. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 

Noţiunea de „persoane cu discernământ diminuat”  utilizată la alin. 

(2) lit. c), nu poate fi acceptată, fiind relevantă noţiunea de „persoane cu 

dizabilităţi”. 

Menţionăm, art.2 din Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi defineşte noţiunea de persoană cu 

dizabilităţi - persoană cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau 

senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot 

Se acceptă 

Modificările au fost introduse. 
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îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de 

egalitate cu celelalte persoane.   Noţiunea „discernământ diminuat” nu se 

regăseşte nici în Legea nr.l402-XIII din 16.12.1997 privind sănătatea 

mentală, fiind utilizată noţiunea „ dizabilităţi”. 

Mai mult, potrivit pct.2 din Legea nr.201 din 28.07.2016 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Art.XXII. - Codul penal 

al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002) „În cuprinsul 

codului, cuvintele „handicapului fizic sau psihic” se substituie cu cuvîntul 

„dizabilităţii". 

Respectiv, propunem a substitui textul „discernământ diminuat sau 

lipsită de acesta" cu cuvântul „dizabilităţi”, care poate fi severă, 

accentuată sau medie. 

4. La articolul 165. Traficul de fiinţe umane 

Modificarea titlului articolului în „Traficul de persoane adulte”, cât 

şi substituirea la alin.(4) a cuvintelor „traficului de fiinţe umane” cu 

cuvintele „traficului de persoane adulte”, conceptual nu poate fi acceptată. 

Or, Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 

fiinţe umane, încheiată la Varşovia la 16.05.2005 defineşte (art.4) şi 

utilizează noţiunea de trafic de fiinţe umane, iar traficul de copii potrivit 

art. 24 lit. b), ca fiind o circumstanţă agravantă a traficului de fiinţe umane. 

În acelaşi context menţionăm şi Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 

criminalităţii transnaţionale organizate, Protocolul privind prevenirea, 

reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi 

copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 

transnaţionale organizate, şi Protocolul împotriva traficului ilegal de 

migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adoptată la New York la 

15.11.2000, care defineşte şi utilizează noţiunea de trafic de persoane. 

Mai mult, pct. 46 a art.6 din Codul de procedură penală defineşte 

noţiunea de „persoană majoră” şi nu „persoană adultă”. 

Aceste obiecţii sunt valabile şi pentru modificările ce se propun la 

art.1651, art.168 alin. (1), art.220 alin. (1), 302 alin. (1) şi art. 362 alin. 

(4), care de asemenea nu le susţinem. 

Se acceptă 

Modificările au fost introduse. 

5. La articolul 165. Traficul de fiinţe umane Se acceptă 
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Alineatul (1) lit. g) din proiect care prevede „ g) abuz de poziţia 

vulnerabilă sau abuz de putere, pentru a obţine consimţământul unei 

persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane”, nu se susţine, 

deoarece sunt omise unele elemente esenţiale din noţiunea de trafic de 

persoane şi anume: „dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a 

obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei 

alte persoane”. 

Respectiv, propunem lit. g) să fie expusă cu următorul cuprins: ,,g) 

abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a 

unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul unei persoane care 

deţine controlul asupra altei persoane”. În acest sens, urmează a se vedea 

prevederile art. 3 din Protocolul de la Palermo, care la lit. a) prevede: 

Expresia „trafic de persoane” indică recrutarea, transportul, transferul, 

adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare de recurgere sau 

prin recurgere la forţă ori la alte forme de constrângere, prin răpire, 

fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate 

ori prin oferta sau acceptarea de plăţi ori avantaje pentru a obţine 

consimţămîntul unei persoane având autoritate asupra alteia în scopul 

exploatării. Exploatarea conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea 

unei alte persoane sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau 

serviciile forţate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau 

prelevarea de organe. 

Lit. g) va avea următorul 

cuprins: ,,g) abuz de poziţie de 

vulnerabilitate sau abuz de 

putere, dare sau primire a unor 

plăţi sau beneficii pentru a 

obţine consimţămîntul unei 

persoane care deţine controlul 

asupra altei persoane”. 

6. Cu referire la art. 206 alin. (1) Cod penal, în cazul în care, dispoziţia 

se completează cu lit. j), este necesară excluderea de la lit. c) de la acelaşi 

aliniat a sintagmei „ ,inclusiv în cazul adopţiei ilegale”. 

Se acceptă 

La lit. c), cuvintele „ ,inclusiv în 

cazul adopţiei ilegale” se 

exclud. 

7. Totodată, în nota informativă aferentă proiectului de lege nu se 

argumentează aceste modificări, dar contrar prevederilor art. 20 lit. a) din 

Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative se face trimitere 

eronat la un proiect de lege privind modificarea şi completarea unor acte 

legislative (prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane), afirmaţii 

ce nu pot fi reţinute ca „necesitatea armonizării actului legislativ cu 

reglementările legislaţiei comunitare”, potrivit Legii menţionate. 

Nu se acceptă 

Proiectele de acte normative, 

care sunt în raport direct, 

reglementînd relațiile sociale 

similare, urmează a fi 

promovate concomitent. Din 

aceste considerente este 
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imperativă utilizarea unei 

terminologii uniforme. 

8. La articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant 

Excluderea pedepsei sub formă de amendă din sancţiunea alin. (l) 

şi a alin. (2), este problematică, deoarece unica formă de pedeapsă care ar 

putea fi aplicată rămâne - închisoarea. Respectiv, această propunere nu o 

susţinem şi o considerăm defectuoasă, or amendamentele propuse sunt 

contrare cu Rezoluţia 76 (10) „Alternative la pedeapsa închisorii”, prin 

care guvernelor statelor membre ale Consiliului Europei li s-a cerut să nu 

precupeţească nici un efort în dezvoltarea alternativelor existente, precum 

probaţiunea şi sancţiunile pecuniare, şi să studieze posibilitatea 

introducerii unor variante noi alternative la închisoare, cu luarea în 

considerare în mod special a implicării comunităţii în procesul de 

resocializare a infractorilor. În acest context menţionăm, că Consiliul 

Europei în preambulul Regulilor Europene reiterează, că privarea de 

libertate a persoanei trebuie să fie o ultimă soluţie (ultimo ratio). Într-o altă 

recomandare adresată statelor membre, Consiliul Europei stabileşte, că: „ 

privarea de libertate trebuie considerată o sancţiune sau măsură extremă 

şi, de aceea, trebuie impusă numai când, din cauza gravităţii infracţiunii, 

orice altă sancţiune sau măsură ar fi evident inadecvată.”. 

Totodată, Consiliul Europei impune stabilirea: „unui set 

corespunzător de sancţiuni şi măsuri comunitare, posibil gradate în 

funcţie de severitate; procurorii şi judecătorii trebuie determinaţi să le 

folosească cât mai mult posibil”. 

Excluderea pedepsei sub formă de amendă din sancţiunea art.1661 

Cod penal, va crea situaţii de inechitate faţă de subiecţii acestor infracţiuni, 

cercul cărora este destul de larg (cadrele didactice din instituţiile de 

învăţământ preşcolare, şcolare (de cele mai deseori femei), angajaţi ai 

întreprinderilor particulare de pază şi protecţie, colaboratori de poliţie 

etc.) şi va condiţiona aplicarea pedepsei închisorii cu suspendare, 

atunci când reieşind din personalitatea inculpatului şi circumstanţele 

concrete ale cazului, pedeapsa amenzii ar fi cea mai oportună. 

Nu se acceptă 

Necesitatea revizuirii legii 

penale din perspectiva asigurării 

unor sancțiuni reale și 

descurajatoare pentru actele de 

rele tratamente a fost invocată în 

mai multe runde de discuții pe 

segmentul drepturilor omului, 

fiind semnalat și de Comitetul 

European pentru Prevenirea 

Torturii şi a Pedepselor sau 

Tratamentelor Inumane sau 

Degradante (CPT). 
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9. La articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 

Introducerea alin. (4) la art. 1851, care are drept obiectiv liberarea 

de răspundere penală în anumite condiţii a persoanelor care au săvârşit 

infracţiunile prevăzute la art.1851 şi 1852, nu are o motivare relevantă a 

necesităţii introducerii unei asemenea prevederi. Or, în nota informativă la 

proiect, autorul se referă doar la amploarea fenomenului infracţional în 

domeniu încălcării drepturilor de autor şi celor conexe. 

Mai mult, includerea în conţinutul alin. (4) al art.1851 (încălcarea 

dreptului de autor şi a drepturilor conexe) a sintagmei „şi 1852” 

(încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială), nu 

poate fi acceptată, deoarece acestea reprezintă două norme distincte, ce 

reglementează componenţe de infracţiune separate. 

Se acceptă 

A se vedea modificările 

introduse în proiect.  
 

 10. La articolul 2221. Uciderea animalelor de companie (propus pentru 

completarea Codului penal) 

Considerăm inoportună completarea Codului penal cu componenţa 

de infracţiune dată, fiind suficiente reglementările din art.157 Cod 

contravenţional „Cruzimea faţă de animale”. Or, în situaţia în care se  

consideră necesar, relevant ar fi modificarea şi completarea acestei norme 

contravenţionale şi nu incriminarea ca infracţiune, ceia ce ar corespunde şi 

principiului de umanizare a politicii penale a statului. 

Nu se acceptă 

Cazurile, semnalate prin petiții 

de cetățeni și mediatizate de 

mass-media, de ucidere cu 

cruzime a animalelor, indică 

asupra necesității intervenirii în 

legea penală pentru a asigura 

protecția animalelor. 

11. La articolul 233. Vânatul ilegal 

Excluderea din alin. (l) a cuvintelor „fie cu folosirea situaţiei de 

serviciu,” şi completarea articolului cu alin. (2) care prevede „(2) Aceeaşi 

acţiune săvârşită de o persoană publică”, nu o susţinem, deoarece prin 

amendamentele propuse nu se vor înlătura factorii care influenţează asupra 

degradării biodiversităţii şi nu va genera o creştere a numărului de animale 

şi specii de păsări, aşa cum este indicat în nota informativă, aferentă 

proiectului de lege. 

Nu se acceptă 

Prin modificarea propusă prin 

prezentul proiect se lărgește 

cercul subiecților ce pot fi trași 

la răspundere penală, dat fiind 

definiția din Codul penal, 

persoana publică este 

funcţionarul public, inclusiv 

funcţionarul public cu statut 

special (colaboratorul 

serviciului diplomatic, al 

serviciului vamal, al organelor 

apărării, securităţii naţionale şi 
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ordinii publice, altă persoană 

care deţine grade speciale sau 

militare); angajatul autorităţilor 

publice autonome sau de 

reglementare, al întreprinderilor 

de stat sau municipale, al altor 

persoane juridice de drept 

public; angajatul din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică; persoana 

autorizată sau învestită de stat să 

presteze în numele acestuia 

servicii publice sau să 

îndeplinească activităţi de 

interes public. 

12. La articolul 246. Limitarea concurenţei libere 

Nu susţinem micşorarea cuantumului amenzii penale prevăzute la 

alin. (l) de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale la 1000 la 2000 unităţi 

convenţionale, deoarece micşorarea este nejustificată şi nu corespunde 

scopului proiectului de lege indicat în nota informativă ( sporirea clarităţii 

normelor juridice, precum şi majorării de pedepse). Mai mult, sancţiunea 

articolului dat a fost deja revăzută şi modificată prin Legea pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 207 din 29.07.2016. 

Se acceptă 

A se vedea modificările 

introduse în proiect. 

13. La articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise 

persoanelor deţinute în penitenciare, primirea sau folosirea acestor 

obiecte 

În titlul normei date se intenţionează de a introduce răspundere 

pentru primirea sau folosirea de obiecte interzise de către persoanele 

deţinute în penitenciare. Totodată, la alin.(2) din prezentul articol, este 

prevăzută ca faptă pasibilă de răspundere penală doar acţiunile de primire 

şi păstrare a obiectelor interzise de către persoanele deţinute în 

penitenciare, fiind omisă acţiunea de folosirea asemenea obiecte. 

La alin.(3) al articolului 322, se propune introducerea răspunderii 

Se acceptă  

Articolul 322 va avea cu 

următorul cuprins:  

(1) Transmiterea tăinuită 

de la control prin orice mijloace 

persoanelor deţinute în 

instituţiile penitenciare a 

obiectelor sau substanțelor a 

căror transmitere sau păstrare 

este interzisă conform legislației 
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penale pentru acţiunile prevăzute la alin. (l) săvârşite de personalul 

penitenciar. Prin introducerea sintagmei personalul penitenciar ce exclude 

de la răspundere alte categorii de persoane care au acces în penitenciar 

(Avocaţi ai Poporului, procurori, ofiţeri de urmărire penală, avocaţi etc). 

Atît alin.(2) cît şi alin.(3) prevăd o singură categorie de pedeapsă -

închisoarea, ceia ce nu poate fi acceptat, fiind valabile comentariile expuse 

cu referire la lipsa alternativelor la pedeapsa închisorii. 

execuțional-penale, 

se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 500 la 600 unităţi 

convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul 

comunităţii de la 80 la 180 de 

ore, sau cu închisoare de pînă la 

6 luni. 

        (2) Acţiunea prevăzută la 

alin. (1) săvîrşită de o persoană 

cu funcţie de răspundere sau cu 

folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepsesc cu amendă în 

mărime de la 600 la 800 unităţi 

convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul 

comunităţii de la 180 la 240 de 

ore, sau cu închisoare de pînă la 

2 ani în toate cazurile cu 

privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita 

o anumită activitate pe un 

termen de pînă la 3 ani. 

         (3) Transmiterea tăinuită 

de la control prin orice mijloace 

persoanelor deţinute în 

instituţiile penitenciare a 

băuturilor alcoolice, a 

drogurilor, etnobotanicelor sau 

analogii acestora, 

se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 750 la 1000 unităţi 

convenţionale sau cu închisoare 
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de la 2 la 4 ani. 

        (4) Acţiunea prevăzută la 

alin. (3) săvîrşită de o persoană 

cu funcţie de răspundere sau cu 

folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepsesc cu amendă în 

mărime de la 850 la 1000 unităţi 

convenţionale sau cu închisoare 

de pînă la 5 ani, în ambele 

cazuri cu privarea de dreptul de 

a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate pe 

un termen de pînă la 5 ani. 

        (5) Transmiterea tăinuită 

de la control prin orice mijloace 

persoanelor deţinute în 

instituţiile penitenciare a 

armelor, substanțelor 

explozibile, toxice, incendiare 

sau radioactive, 

se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 la 5 ani. 

         (6) Acţiunea prevăzută la 

alin. (5) săvîrșită de o persoană 

cu funcţie de răspundere sau cu 

folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepsesc cu închisoare de la 

4 la 6 ani, cu privarea de dreptul 

de a ocupa anumite funcţii sau 

de a exercita o anumită 

activitate pe un termen de pînă 

la 5 ani.” 
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Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

 

14. În componenţa propusă a incrimina uciderea animalelor de 

companie, lipseşte latura subiectivă. Or, latura subiectivă are un rol 

hotărâtor la calificarea infracţiunii, fapt pentru care se impune revizuirea 

alin. (1) al art. 2221 din proiect. Totodată, la revizuirea normei menţionate 

se va ţine cont de prevederile art. 157 ale Codului contravenţional, care 

sancţionează cruzimea faţă de animale. 

Nu se acceptă 

Componența de 

infracțiune nu este lipsită de 

latura subiectivă. Acțiunile de 

„tratare cu cruzime sau 

torturare” semnifică acțiuni 

săvîrșite cu intenție. Astfel 

articolul 2221 va avea următorul 

cuprins:  

(1) Tratarea cu cruzime sau 

torturarea animalelor care a 

cauzat mutilarea sau moartea 

animalelor 

se pedepseşte cu amendă 

în mărime de la 500 la 750 

unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 100 la 180 de 

ore, sau cu închisoare de pînă la 

1 an. 

(2) Aceeași faptă săvîrșită: 

a) în mod public sau în prezența 

minorilor; 

b) de o persoană responsabilă de 

îngrijirea, protecţia şi 

bunăstarea animalelor, cu 

dresajul sau cu tratarea 

medicală; 

c) prin metode sadice 

se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 750 la 1350 unităţi 

convenţionale sau cu muncă 
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neremunerată în folosul 

comunităţii de la 180 la 240 de 

ore, sau cu închisoare de la 1 la 

3 ani.”. 

15. Urmare examinării amendamentelor propuse în raport cu art. 322 al 

Codului penal, prin care urmează a fi sancţionată penal acţiunea de 

transmitere ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deţinute în 

penitenciar, precum şi primirea sau folosirea acestor obiecte, reţinem că 

autorul propune sancţionarea acestei fapte dacă a fost săvîrşită după 

aplicarea sancţiunii contravenţionale. Însă, Codul contravenţional nu 

reglementează ca componenţă de contravenţie fapta de „trasmitere ilegală a 

unor obiecte interzise persoanelor deţinute în penitenciar”. 

Se acceptă 

A se vedea modificările 

introduse în proiect. 

16. Acţiunea propusă la alin. (1) al art. 322 din proiect nu va constitui o 

infracţiune deşi, formal, va conţine semnele unei fapte prevăzute de Codul 

penal, dar, ţinînd cont de faptul că nu a fost sancţionată contravenţional, se 

va prezuma că nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni. Or, 

potrivit art. 14 alin. (1) al Codului penal, infracţiunea este o faptă (acţiune 

sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvîrşită cu 

vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. Astfel, textul „după aplicarea 

sancţiunii contravenţionale” din cuprinsul alin. (1) al art. 322, urmează a fi 

exclus. 

Se acceptă 

A se vedea modificările 

introduse în proiect. 

Agenția de Stat 

pentru Prorietatea 

Intelectuală 

17. Se impune a fi examinată minuţios necesitatea introducerii unor 

asemenea completări pentru a nu fi admisă încălcarea drepturilor 

titularilor obiectelor de proprietate intelectuală garantate prin lege, 

precum şi a principiilor internaţionale stabilite în temeiul prevederilor 

tratatelor internaţionale la care Republica Moldova face parte. 

De asemenea, se va examina oportunitatea completării art. 1851 

din Codul penal cu prevederile alin. (4), inclusiv sub aspectul corelării 

acestei norme cu prevederile art. 57 din Codul penal. În această ordine 

de idei, precizăm că art. 57 din Codul penal stabileşte instrumentul juridic 

de liberare de răspundere penală în legătură cu căinţa activă a persoanei 

care pentru prima oară a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, 

Se acceptă  

A se vedea modificările 

introduse în proiect. 
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specificând posibilitatea liberării de răspundere penală a persoanei care, în 

condiţiile alin. (1), a săvârşit o infracţiune de altă categorie numai în 

cazurile prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a 

Codului penal. 

Astfel, în temeiul clasificării infracţiunilor statuată conform art. 16 

din Codul penal, atragem atenţie asupra faptului că infracţiunile 

reglementate conform art. 1851 şi art. 1852 din Codul penal, pentru care 

legea penală a stabilit pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de 

până la 5 ani, se încadrează în categoria infracţiunilor uşoare şi mai puţin 

grave, categorii de infracţiuni care cad sub incidenţa prevederilor art. 57 

alin. (1) din Codul penal în anumite condiţii. 

O condiţie indispensabilă aplicării instrumentului juridic de liberare 

de răspundere penală în legătură cu căinţa activă, stabilit conform 

prevederilor art. 57 alin. (1) din Codul penal este compensarea valorii 

daunei materiale cauzate sau, în alt mod, repararea prejudiciului 

pricinuit de infracţiune. Considerăm esenţiale aceste elemente în 

contextul asigurării drepturilor şi intereselor economice ale titularilor 

obiectelor de proprietate intelectuală şi remarcăm lipsa acestora din 

redacţia propusă a art. 1851 alin. (4). 

Totodată, nu considerăm relevantă încadrarea normei propuse în art. 

1851 „încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe”, dat fiind 

faptul că alin. (4) se referă inclusiv şi la art. 1852 „încălcarea dreptului 

asupra obiectelor de proprietate industrială”, fiind astfel dificilă 

perceperea şi aplicarea corespunzătoare a prevederilor propuse. 

În contextul celor expuse, pentru a asigura funcţionalitatea şi 

aplicarea corectă a reglementărilor înaintate, inclusiv corelarea acestora cu 

normele şi principiile de bază, considerăm necesară examinarea 

suplimentară a conţinutului art. 1851 alin. (4) propus conform proiectului 

examinat. 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării  

18. La art. 150, alin. (1), pentru asigurarea unei reglementări complete, 

cuvîntul „intenţionată” propunem să fie exclus. Termenul de „înlesnire” 

constă din acte de simplu ajutor (oferirea mijloacelor proprii pentru 

realizarea intenţiei, înlăturarea piedicilor, acordarea de sfaturi, procurarea 

Nu se acceptă 

Intenția de înlesnire a 

sinuciderii rezultă din caracterul 

actelor savîrșite, din 
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de mijloace), respectiv va fi destul de dificil să demonstrezi dacă acţiunea 

de înlesnire a sinuciderii a fost săvârşită cu sau fără intenţie. 

împrejurările concrete în care s-

a acționat (oferirea mijloacelor 

proprii pentru realizarea 

intenţiei, înlăturarea piedicilor, 

acordarea de sfaturi, procurarea 

de mijloace). 

19. La art. 1501, pentru asigurarea unei exprimări corecte, partea introductivă a 

textului trebuie reformulată astfel: „Justificarea publică a sinuciderii, 

inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice,…”. 

Se acceptă 

Modificarea a fost introdusă 

 
20. La art. 165, alin. (1), pentru corelare cu titlul articolului propus în proiect, 

după cuvîntul „persoane” se adaugă termenul „adulte”. 
Se acceptă 

Modificarea a fost introdusă 

21. La art. 2221 norma trebuie reanalizată, deoarece art. 157, alin (4) al 

Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 

24.10.2008 prevede că eutanasierea animalelor de companie ce se 

sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. În acest sens, este necesar de a 

corela normele ambelor Coduri, ţinînd cont că, acţiunea de eutanasiere 

reprezintă şi ea un anumit tip de ucidere. 

Nu se acceptă 

Eutanasierea animalului nu mai 

reprezintă o acțiune sancționată 

contravențional potrivit 

proiectului Legii de modificare 

și completare a Codului 

Contravențional, unde art. 157 

alin. (4) are un alt cuprins. 

22. De asemenea, nu este clar raţionamentul pentru care art. 222 Profanarea 

mormintelor şi a monumentelor a fost completat cu art. 2221 Uciderea 

animalelor de companie, având în vedere prevederile Legii nr. 780-XV din 

27.12.2001 privind actele legislative, care stipulează expres că, în cazul 

completării actului legislativ cu unul sau mai multe elemente structurale, 

acestea primesc numărul articolului acestuia, după care se adaugă şi indicii 

respectivi. Or, din textul normei menţionate, derivă că uciderea animalelor 

de companie este o parte structurală a art. Profanarea mormintelor şi a 

monumentelor. Astfel, solicităm includerea articolului Uciderea 

animalelor de companie la un alt articol relevant acţiunii de ucidere a 

animalelor. 

Nu se acceptă 

Obiectul special al componenței 

de infracțiune „Cruzimea faţă de 

animale” este viața animalelor 

de companie, iar obiectul 

generic al acestei componențe 

de infracțiune – relațiile privind 

sănătatea publică și conviețuirea 

socială. De aceea infracțiunea 

respectivă face parte din 

capitolul VIII și Codul penal (nu 

art. 222) se completează la 

finalul acestuia cu art. 2221.  

Asociația de 23. Propunem să punem în aplicare art. 2221 din Codul penal al Republicii Se acceptă parțial 
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protecție a 

animalelor „Area” 

Moldova, după cum urmează: 

(1) Acțiunea aplicată față de un animal, realizată prin bătaie de joc față de  

animale, inclusiv față de animalele fără adăpost, sau animale care aparțin 

faunei sălbatice sau exotice, ce a cauzat un prejudiciu și/sau deces, dacă 

fapta este comisă din motive huliganice sau din interes material și se 

manifestă în: bătăi, lăsarea fără mîncare și apă, încălcarea condițiilor 

termice, provocarea urii între animale, abandonarea animalelor domestice 

și încălcarea altor norme de întreținere a animalelor, care au provocat 

suferințe fizice, chinuri, vătămări corporale, schilodire - se pedepsește cu 

amendă de 500-700 u.c. sau muncă neremunerată în folosul comunității de 

la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 pînă la 2 ani. Cu confiscarea 

obligatorie a animalului. 

(2) Acțiunea prevăzută în alin.(1) care a dus la moartea animalului, precum 

și întreținerea raporturilor sexuale cu animalele, chiar dacă nu s-au soldat 

cu decesul animalului  - se pedepsește cu amendă în mărime de la 700 - 

1000 u.c. sau cu închisoare de la 2 la 3 ani. 

(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1)-(2) săvîrșite: 

- în mod repetat; 

- în public;  

- de un grup din 2 sau mai multe persoane;  

- față de cel puțin un animal  

- cu utilizarea armei de foc, traumatice, armelor reci sau obiectelor 

asemănătoare după natura cauzării prejudiciului; 

 - cu deosebită cruzime; 

 - prin metode sadice; 

 - în prezența unui minor;  

- cu implicarea unui minor; 

 se pedepsește cu amendă de la 1.000 la 1.350 unități convenționale sau cu  

închisoare pe un termen de la 3 la 5 ani și interzicerea deținerii unui 

animal, pe un termen de pînă la 10 ani. 

Articolul 2221 va avea 

următorul cuprins:  

(1) Tratarea cu cruzime sau 

torturarea animalelor care a 

cauzat mutilarea sau moartea 

animalelor 

se pedepseşte cu amendă 

în mărime de la 500 la 750 

unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 100 la 180 de 

ore, sau cu închisoare de pînă la 

1 an. 

(2) Aceeași faptă săvîrșită: 

a) în mod public sau în prezența 

minorilor; 

b) de o persoană responsabilă de 

îngrijirea, protecţia şi 

bunăstarea animalelor, cu 

dresajul sau cu tratarea 

medicală; 

c) prin metode sadice 

se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 750 la 1350 unităţi 

convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul 

comunităţii de la 180 la 240 de 

ore, sau cu închisoare de la 1 la 

3 ani.”. 

 

Ministru                                                     Victoria IFTODI 


