
 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

 la raportul de expertiză anticorupție 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal  

al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 
 

Organul 

competent  

Nr. Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

1. Obiecţii: Codul contravenţional al Republici Moldova, sancţionează la art.157 Cruzimea 

faţă de animale. Menţionăm că legislaţia în vigoare nu defineşte noţiunea de „animal de 

companie”. Sintagma „animale de companie” se regăseşte doar la alin.(10) al articolului 

sus menţionat „Asmuţirea animalelor de companie la oameni sau la animale”, fără însă a 

fi definită în lege. 

în această ordine de idei, menţionăm că, incriminarea faptelor de „ucidere a animalelor 
de companie”, în legea penală nu corespunde scopului legii penale prevăzut la art.2 
alin.(l) din Codul penal potrivit căruia: „Legea penală apară, împotriva infracţiunilor, 
persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orînduirea 
constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii 
Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept.” 

De asemenea, componenţa de infracţiune propusă de autor, nu reflectă „Principiul 

umanismului” prevăzut la art.4 alin.(l) din Codul penal. Or, potrivit legii penale: „(1) 

întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca 

valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia.” 

Totodată, componenţa de infracţiune propusă, va crea dificultăţi la calificare, în 

condiţiile în care, nu este clar sensul penal al noţiunii de „animale de companie”. Or, 

interpretînd norma, fiecare individ în societate, poate avea o percepţie diferită a ceea ce 

reprezintă pentru sine „un animal de companie”. 

Recomandare: Excluderea pct.15 din proiect sau definirea noțiunii de „animal de 

companie” în sensul legii penale. 

Se acceptă 

Noțiunea „animalului de 

companie” se exclude. Articolul 

2221 se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

Articolul 2221. Cruzimea faţă de 

animale 

(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.”. 

2. Codul penal al Republicii Moldova, la art.233 sancţionează: „Vînatul fără autorizaţia 
corespunzătoare fie in perioada interzisă, fie în locurile interzise, fie cu unelte şi metode 
nepermise (braconajul), fie cu folosirea situaţiei de serviciu, dacă acesta a cauzat daune 
ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale.” 

Se atenţionează asupra faptului că excluderea sintagmei „fie cu folosirea situaţiei de 
serviciu”, creează un vid de reglementare, care nu acoperă posibilităţile şi eventualele 
ipoteze de realizare a componenţei de infracţiune prevăzută la art.233. Cu alte cuvinte, 
lipsa sintagmei respective în partea dispozitivă a art.233 CP, îngustează în mare măsură 
cercul de subiecţi ai infracţiunii analizate. 

Astfel, excluderea sintagmei sus numite, (ca una din ipoteze) nu acoperă fapta spre 
exemplu, a unui angajat Moldsilva, care nu cade sub incidenţa noţiunii de persoană 
publică prevăzută la art.123 alin.(2) potrivit căruia: „Prin persoană publică se înţelege: 
funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special (colaboratorul 
serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii naţionale şi 
ordinii publice, alta 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.” 

Recomandare: Excluderea de la pct.16 din proiect a sintagmei „cuvintele „fie cu 
folosirea situației de serviciu” se exclud”.  

Se acceptă 

A se vedea modificările introduse 

în proiect. 

 

 

 

                                               MINISTRU                                                              Victoria IFTODI 


