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Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative 

 

Nr. Autorul propunerii sau 

obiecției 

Conținutul propunerii sau obiecției Decizia Ministerului Justiției 

1. Cancelaria de Stat 1. Se consideră oportun, includerea unui punct adiţional în 

textul proiectului care va viza modificarea conţinutului art. 67, 

alin. (4) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, 

adoptat prin Legea nr. 218 din 24.10.2008. Acesta urmează a fi 

actualizat după modelul art. 32 din proiectul supus examinării 

şi anume prin substituirea sintagmei ,,dreptul de deţinere a 

armei şi de portarma" cu sintagma dreptul de deţinere sau port 

şi folosire a armei” .  

 

Nu se acceptă 

1. În cazul contravenției prevăzute la art. 

67 alin. (4) nu are loc reglementarea 

„dreptul de deţinere sau port şi folosire a 

armei” .  

 

 

 

2. Complementar, urmează a fi analizată oportunitatea operării 

unor modificări, astfel încît, recent, prin Legea Parlamentului 

nr. 208 din 17.11.2016, au fost operate modificări în 

prevederile Codului Contravenţional. Prin urmare, unele 

amendamente propuse, cum ar fi: art. 85, 89, 207, 231, 238, 

240 etc, vin să modifice unele dispoziţii specificate în Legea 

nr. 208/2016. 

 

Nu se acceptă 

2. Relațiile sociale sunt într-o continuă 

dezvoltare, de aici apare și necesitatea 

modificării ulterioare a normelor 

contravenționale întru prevenirea și 

interizicerea anumitor comportamente 

ilegale sub sancțiunea tragerii la 

răspundere juridică. 

2.  Comisia Electorală 

Centrală 

3. La pct.63 şi 64 din proiect, se propune a substitui în art.378, 

381, 384 alin.(2) lit.mn) şi ari. 379 alin.(2) cuvintele 

"soluţionează cauza" prin cuvintele "aplică sancţiunea". Astfel, 

din propunere rezultă că toţi agenţii constatatori aplica 

sancţiunea, ceea ce intră în contradicţie cel puţin cu art.4237 

alin.(3) din Codul contravenţional, potrivit căruia Comisia 

Electorală Centrală constată contravenţiile prevăzute de art. 

Se acceptă 

3.Modificările prin care se substituie 

cuvintele „soluţionează cauza” prin 

cuvintele „aplică sancţiunea” vor fi 

excluse din proiect. 
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481 alin. (1) (3) din Codul contravenţional şi transmite 

procesul-verbal instanţei de judecată pentru examinare în fond 

şi aplicarea sancţiunii corespunzătoare, deci Comisia, în 

calitatea sa de agent constatator, nu aplică sancţiuni, ceea ce 

intră în coliziune cu propunerea autorilor. 

 

4. La pct.66 (88) din proiect, se propune ca art.384 alin.(2) lit.h) 

care prevede că "Persoana în a cărei privinţă a fost pornit 

proces contravenţional are dreptul să ia cunoştinţă de 

materialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 

24 de ore, copii de pe procesul-verbal" să fie completată la final 

cu sintagma „fa condiţiile Legii nr. 133 din 8 iulie 201 î privind 

protecţia dalelor cu caracter personal". în opinia noastră, o 

astfel de completare este una vagă, nefiind clare condiţiile 

concrete vizavi de conţinutul copiilor de pe materialele pasibile 

eliberării. Spre exemplu, dacă agentul constatator urmează să 

nu divulge datele personale ale 

mailorului/deminţătorului/victirnei la cererea 

contravenientului. 

Prin urmare, pornind de la aceea că, potrivit art.5 alin.(l) din 

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, 

"Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu 

consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal" ar 

rezulta că agentul constatator urmează să dobîndeascâ acordul 

martorului de a-î fi prelucrate datele pentru a fi puse la 

dispoziţia contravenientului în vederea garantării depline a 

drepturilor celui din urmă, iar eschivarea martorului de a face 

depoziţii, la rîndul său, în conformitate cu art.338 alin.(6) din 

Codul contravenţional, duce la răspunderea penală prevăzută 

de art.313 din Codul penal. 

Sau în acest context sînt aplicabile prevederile art.5 alin.(5) 

lil.d) din Legea privind protecţia datelor eu caracter personal 

Nu se acceptă 

4.Reieșind din articolul 374 alin. (4) În 

cadrul procesului contravenţional, 

prelucrarea datelor cu caracter personal se 

efectuează conform prevederilor Legii nr. 

133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 
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"Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu 

este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru 

executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din 

exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este 

învestit operatorul sau terţul căruia ti sînt dezvăluite datele cu 

caracter personal" în corelaţie eu art.8 alin.( 1) din legea sus-

vizată "Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare Ia 

condamnări penale, măsuri procesuale de constrîngere sau 

sancţiuni contravenţionale poate II efectuată numai de către sau 

sub controlul autorităţilor publice. în limitele competenţelor 

acordate şi în condiţiile stabilite prin legile ce reglementează 

aceste domenii". 

Astfel, pornind de la aceea că arl.2 alin.(2) lit. d) din Ixgea 

privind protecţia datelor cu caracter personal stabileşte că 

domeniul de aplicare a acesteia se extinde asupra prelucrării 

datelor cu caracter personal în cadrul acţiunilor dc prevenire şi 

investigare a infracţiunilor, punerii în executare a sentinţelor 

de condamnare şi al altor acţiuni din cadrul procedurii penale 

sau contravenţionale în condiţiile legii, consideram că o 

asemenea completare propusă prin proiectul în cauză nu aduce 

lumină în problemele abordate, ci, invers, lasă spaţiu de 

interpretare cauzală. 

 

 

5. La pct. 72(93) din proiect, se propune o nouă redacţie a 

art.399 din Codul contravenţional '"Competenţa agentului 

constatator", şi anume alin.(l) să fie formulat în modul următor: 

"Cauza contravenţionala se constată, se examinează şi sc 

soluţionează de către agentul constatator care aplică sancţiunile 

prevăzute în partea specială a cărţii a doua în limitele 

competenţei şi numai în exerciţiul funcţiunii. Reiterăm poziţia 

enunţată în pct. 1 din prezentul aviz: Comisia nefiind organ 

Nu se acceptă 

5.Dispoziția de la alineatul (1) 

reglementează cazurile cînd se constată cît 

și cazurile de examinare și soluționare. 

Totodată se prevede că  cauza 

contravenţională se constată, se 

examinează și se soluționează de către 

agentul constatator care aplică 
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care aplică sancţiuni, statutul său de agent constatator va fi 

distorsionat prin modificările propuse. 

 

 

sancțiunile prevăzute în partea specială 

a cărţii a doua în limitele competenţei şi 

numai în exerciţiul funcţiunii. 

 

 

6. La pct. 102(130) din proiect, se propune o nouă redacţie a 

art.445 din Codul contravenţional, care prevede nulitatea 

procesului-verbal în cazul ncindicării numărului de identificare 

al contravenientului. Remarcăm că, în conformitate eu art.3 

alin.(5) lit.k) din Legea nr. 273 din 9 noiembrie 1994 privind 

actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, 

cetăţenii pot renunţa la numărul de identificare de stat, iar 

prevederea în redacţia propusă va duce ta imposibilitatea 

atragerii acestei categorii de persoane ia răspunderea 

contravenţională. Prin urmare, se propune de a completa 

prevederea respectivă cu textul "sau seria şi numărul actului de 

identitate". 

 

Se acceptă 

6. „Articolul 445. Nulitatea procesului-

verbal cu privire la contravenţie 

(1) Neconsemnarea în procesul-verbal cu 

privire la contravenţie a mențiunilor 

privind numele, prenumele și funcția 

agentului constatator, numele, prenumele, 

data (ziua, luna, anul) întocmirii 

procesului verbal, seria și numărul actului 

de identitate și numărul de identificare de 

stat (IDNP) al contravenientului, iar în 

cazul persoanei juridice lipsa denumirii și 

a sediului acesteia, a circumstanţelor 

comiterii şi încadrării juridice, a faptei 

contravenţionale săvîrșite și a datei 

comiterii acesteia, a semnăturii agentului 

constatator sau a martorului asistent în 

cazul refuzului contravenientului de a 

semna, atrage nulitatea absolută a 

procesului verbal.  

(2) Celelalte încălcări ale art. 443 sau a 

altor norme imperative din prezentul Cod 

pot să ducă la nulitatea procesului verbal 

cu privire la contravenție, doar în cazul în 

care acestea afectează  în mod esențial 

fondul cauzei.”. 
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7. La pct. 107(134), se propune completarea Codului 

contravenţional cu art.4512 care prevede la alin.(l) lit.c) că 

decizia privind examinarea contravenţiei include "numele, 

prenumele, domiciliul, ocupaţia persoanei în a cărei privinţă a 

fost pornii procesul contravenţional, datele din buletinul lui de 

identitate, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, 

codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă", 

aceasta fiind o prevedere identică, aferentă conţinutului 

procesului-verbal, cc se găseşte la art.443 alin.(l) lit.c) din 

Codul contravenţional. Atragem atenţia că în conformitate cu 

ari. 18 alin.(3) din I,egea nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind 

actele legislative „în cazul în care proiectul de act legislativ 

cuprinde prevederi din legislaţia în vigoare, acestea, de regulă, 

nu se reproduc, dar se face trimitere la ele", prin urmare. în 

scopul respectării tehnicii legislative, prevederile identice din 

articolul vizat urmează a iî substituite cu trimitere la norma 

existentă. 

 

Nu se acceptă 

7.Decizia privind examinarea 

contravenţiei în temeiul constatării 

agentului constatator este un act distinct și 

cu particularități propoprii în raport cu 

procesul verbal cu privire la contravenție. 

Conținutul acesteia nu este identic cu cel 

al procesului-verbal cu privire la 

contravenție, astfel nu putem face 

trimitere expres la art. 443 C. 

contravențional. 

 

8. Totodată, este de menţionat că sintagma "buletinul de 

identitate" limitează nejustifîcat actele pasibile introducerii 

datelor acestora în actul procesual, ori, potrivit art. 1 din Legea 

privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, 

pe lîngă buletinul de identitate, drept act de identitate se 

consideră şi paşapoartele, permisele de şedere, documentele de 

călătorie ale apatrizilor. Prin urmare, este oportun de a 

completa sintagma "buletin de identitate" cu textul "sau, după 

caz, un alt. act de identitate", fiind legal aplicabilă şi în privinţa 

actelor cetăţenilor străini/apatrizilor. Este de remarcat şi faptul 

că datele dc identitate sînt cuprinse şi în permisele de 

conducere, fiind, de asemenea, oportună examinarea 

posibilităţii acceptării şi acestui act. 

Se acceptă 

8. Art. 4512 alin. (1) lit. c) după cuvintele 

„datele din buletinul lui de identitate” se 

completează cu cuvintele „sau după caz, 

din alt act care stabileşte identitatea 

persoanei”. 
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În acelaşi timp, remarcăm că însăşi sintagma "datele din 

buletinul de identitate" este una vagă, nefiind clar care anume 

date din actul de identitate urmează să fie indicate în actul 

procesual, or acesta conţine mai multe date inutile pentru 

finalizarea procedurii contravenţionale, ca exemplu, - organul 

emitent al actului. 

9. La pct. 107(134), prin care Codul contravenţional se 

completează inclusiv cu art.4514, la alin.(2) din acest articol 

lipseşte dreptul victimei de a contesta decizia privind 

examinarea contravenţiei în temeiul constatării agentului 

constatator, or, din conţinutul capitolului nou (VI1 "Proceduri 

simplificate de contestare şi examinare a contravenţiei") nu 

reiese clar dacă în această procedură poate figura şi victima, 

fiind necesară garantarea respectării inclusiv a dreptului 

acesteia prevăzute în cazul procedurii ordinare la art.448 

alin.(l) din Codul contravenţional 

Se acceptă 

9. Se completează cu dreptul victimei de a 

contesta decizia privind examinarea 

contravenției în temeiul constatării 

agentului constatator. 

 

10. La pct. 111 se propune completarea art. 47l cu alin.(4) 

avînd următorul cuprins: "Termenul de examinare a recursului 

este de 30 de zile din momentul intrării dosarului 

contravenţional în instanţă". Avînd în vedere că părţile 

dosarului nu pot, din motive obiective, să cunoască data intrării 

dosarului în instanţa de judecată, norma în redacţia propusă va 

putea genera imprevizibilitaiea desfăşurării procesului în timp 

pentru participanţi, acelaşi raţionament fiind aplicabil şi în 

privinţa prevederilor art.454 aiin.(1) din Codul contravenţional 

în redacţia actuală. 

Se acceptă 

10. Completarea la art. 471 se exclude 

 

11. La pct.54(74) din proiect, alin.(5) la art.333 „Sancţiunea 

respectivă nu se aplică faţă de cetăţenii străini care părăsesc 

benevol teritoriul Republicii Moldova în termen de 15 zile 

calendaristice după expirarea termenului de aflare sau de 

şedere acordat", urmează a fi exclusă din următoarele 

considerente. 

Se acceptă parțial 

11.Proiectul a fost modificat, 

reglementarea a fost completată la alineatul 

(1). 

În partea ce ține de liberarea de răspundere 

contravențională, s-a coroborat cu 
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Conform prevederilor art.14 alin.(3) din Legea nr.200 din 16 

iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, 

străinii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligaţi să 

respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de intrare şi, 

după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării, precum şi să 

părăsească teritoriul Republicii Moldova la expirarea 

termenului de şedere acordat. Respectiv străinii au obligaţia de 

a părăsi teritoriul ţării pînă la expirarea termenului de 90 de zile 

calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile 

calendaristice. 

In acelaşi conţinut, considerăm că nu poate să existe o excepţie 

de la norma contravenţională, în temeiul căreia urmează a fi 

pornit procesul contravenţional, pînă la stabilirea în norma 

materială (Legea nr.200/2010), a dreptului străinilor de a 

beneficia de o perioadă de graţiere în cazul în care părăsesc 

benevol teritoriul Republicii Moldova peste termenul de şedere 

acordat. 

Totodată, atragem atenţia asupra riscului că, străinii pot folosi 

cu rea voinţă această excepţie de la norma juridică, motiv din 

care se propune stabilirea unei liste exhaustive de circumstanţe 

care permit străinului să se folosească de dreptul de a beneficia 

de o perioadă de graţiere. 

 

prevedeerile Legii nr. 200/2010 cu privire 

la regimul străinilor, art. 52 alin. (1) lit. 

a).Decizia de returnare este un act 

administrativ al autorităţii competente 

pentru străini prin care şederea unui străin 

este declarată ca fiind ilegală şi care obligă 

străinii indicaţi la art. 51 să părăsească 

teritoriul Republicii Moldova într-un 

anumit termen, după cum urmează: 

în maximum 15 zile calendaristice– 

străinul căruia i s-a anulat viza sau a cărui 

şedere a devenit ilegală; 

 

12. Pct.66(88) de completat cu un punct nou cu următorul 

conţinut: 

,,alin.(4) se completează cu litera ,,g)" cu următorul cuprins: 

,,g) să transmită agentului constatator sau autorităţii din care 

acesta face parte, prin poştă, o copie de pe chitanţa ce confirmă 

achitarea amenzii". 

 

Nu se acceptă 

12. Prin legea nr. 191 din privind 

modificarea și completarea unor acte 

legislative au fost operate modificări la art 

183 și art 315 din Codul de executare, 

astfel scopul acestora fiind printre altele 

excluderea obligației contravenientului, 

respectiv, condamnatului de a informa 

instanța de judecată sau agentul constatator 
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despre achiitarea amenzii și crearea 

Registrului debitorilor în care datele 

privind achitarea amenzii vor fi incluse, 

nemijlocit de către insituțiile bancare sau 

agenții constatatori. Astfel, titlul 

executoriu va fi remis pentru executare 

doar după verificarea achitării amenzii. 

13. Pct.69(92) de completat cu un alineat nou cu următorul 

conţinut: „alineatul (2), propoziţia întîi, la final se completează 

cu sintagma „cu excepţia contravenţiilor din domeniul 

circulaţiei rutiere constatate prin intermediul Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 

traficului”. Acest fapt va permite examinarea contravenţiilor 

comise în raza teritorială a unui agent constatator, depistate cu 

ajutorul sistemului, de către reprezentantul autorităţii care 

deţine aceeaşi competenţă materială. 

 

Se acceptă 

13. (2) Cauzele contravenționale aflate în 

competența autorităților prevăzute la alin. 

(1) se soluționează de către autoritatea 

competentă în a cărei rază teritorială a fost 

săvîrşită contravenția, cu excepţia 

contravenţiilor din domeniul circulaţiei 

rutiere constatate prin intermediul 

Sistemului automatizat de supraveghere a 

circulaţiei rutiere „Controlul traficului”. În 

cazul contravenției continue sau 

prelungite, cauza se soluționează de către 

autoritatea în a cărei rază teritorială s-a 

consumat ori a fost curmată contravenția. 

 

14. La pct.72(93), în redacţia propusă la art.399 alin.(2) din 

proiect, a fost introdus participant nou în cadrul procesului 

contravenţional „reprezentant al agentului constatator". în 

scopul înlăturării confuziilor, considerăm oportun de definit 

noţiunea de „reprezentant al agentului constatator" şi de stabilit 

drepturile şi obligaţiile acestuia în cadrul procesului 

contravenţional. 

 

Nu se acceptă 

14. Noțiunea „Reprezentant al agentului 

constatator” se regăsește și în redacția 

actuală a Codului contravențional, totodată 

prin norma propusă la  Art. 399, (2) se 

urmărește drept scop examinarea cauzei în 

termini cît mai restrînși fără a tergiversa 

procesul urmare a diferitor circumstanţe 

obiective. Este de menționat că în cazul 

înlocuirii unui reprezentat al agentului 
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constatator, acesta îl va succede  în drepturi 

și obligații pe primul. 

Dacă pe parcursul constatării sau 

examinării cauzei contravenționale, au 

apărut circumstanțe obiective care 

împiedică participarea unui reprezentant 

al agentului constatator în procesul 

contravențional, conducătorul ierarhic 

superior din care acesta face parte va 

dispune, prin dispoziție motivată, 

înlocuirea acestuia cu un alt reprezentant 

al agentului constatator. 

 

 

15. Pct.104 de exclus şi de păstrat art.447 din Codul 

contravenţional deoarece prin Hotărîrea Guvernului nr.1273 

din 23 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea completărilor ce 

se operează în unele hotărîri ale Guvernului a fost inclus în 

nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu 

regim special formularul de document primar cu regim special 

al Ministerului Afacerilor Interne - chitanţa de încasare a 

amenzii la locul constatării contravenţiei. Totodată, această 

Hotărîre, în conţinut, face trimitere la prevederile art.447 din 

Codul contravenţional, care stabileşte conţinutul chitanţei. 

Subsecvent, prin ordinul ministrului afacerilor interne nr.118 

din 5 mai 2017 a fost aprobat formularul chitanţei de încasare 

a amenzii la locul constatării contravenţiei, care a fost remis 

spre coordonare Ministerului Finanţelor. Aplicarea chitanţei în 

cadrul Poliţiei de Frontieră va micşora considerabil numărul 

proceselor-verbale cu privire la contravenţii întocmite în 

privinţa cetăţenilor străini or, în cazul lipsei de competenţă 

teritorială stabilită în art.30 al Codului de executare, executorii 

Se acceptă 

15. Propunerea dată se regăsește în textul 

proiectului. 
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judecătoreşti restituie deciziile neexecutate a agenţilor 

constatatori, fără să încaseze sumele aplicate la bugetul de stat. 

3.  Inspectoratul de Stat 

pentru Supravegherea 

Producției Alcoolice 

16. Conform modificărilor la Legea nr.131 din 8.06.2012 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, 

sintagma de la articolul 4082 "Inspectoratul de Stat pentru 

Supravegherea Producţiei Alcoolice" se va substitui cu 

sintagma "Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor", ca 

urmare a intrării în vigoare a art. 21 (din 28.04.2017) al legii 

menţionate, în care autoritatea cu dreptul de a iniţia si de a 

desfăşura controalele este ANSA. 

Nu se acceptă 

16. Prin adoptarea legii nr. 230 din 23 

septembrie 2016 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, nu a fost 

completată cu art. 21 legea nr. 131 din 8 

iunie2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător. 

 

4.  Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

17. În temeiul prevederilor articolului 19 lit. a) al Legii nr. 780 

din 27.12.2001 privind actele legislative, care prevede faptul 

că textul proiectului de act legislativ se elaborează astfel încît 

fraza să corespundă normelor gramaticale, să exprime corect, 

concis şi fără echivoc ideea şi să fie înţeleasă uşor de orice 

subiect interesat, se consideră necesară completarea sintagmei 

de la pct. 20 al proiectului de lege, alineatul 12 al articolului 

1551 după cum urmează: „Neprezentarea datelor, prezentarea 

datelor false sau neactualizate de către (...)" 

 

 

 

Se acceptă parțial 

17. Art. 1551 alin. (10) va avea următorull 

cuprins: 

(12)Neprezentarea datelor, prezentarea 

datelor false sau neactualizate către 

Agenţia 

Naţională de Reglementare a Activităţilor 

Nucleare şi Radiologice privind informaţia 

solicitată prin acte normative pentru 

includerea în rapoartele naţionale privind 

implementarea cerinţelor tratatelor şi 

convenţiile internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. 

 

 

18. Totodată, cu referire la completările din pct. 43 (54) al 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului 

Contravenţional, în raport de prevederile articolelor 5 alin. (2), 

7, 9 alin. (1), 10, 14 alin. (2) şi 32 alin. (1) ale acestuia, 

conducătorul de vehicul nu poate fi atras la răspundere pentru 

o faptă care nu a produs urmări prejudiciabile, or marja de 

apreciere a riscului producerii unui accident de circulaţie este 

Nu se acceptă 

18. Or, la sancționarea persoanei, agentului 

constatator îi revine obligația de a prezenta 

probe întru demonstrarea vinovăției 

acesteia și care au stat la baza deciziei sale.  
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una de amplă subiectivitate şi nu se încadrează în limitele 

normelor legale în vigoare. Prin urmare, se consideră 

judicioasă excluderea propunerii de la pct. 43. 

 

În acest context este oportun de a menționa 

art. 375 alin. (2) și (3) Cod c 

ontravențional,  

(2) Nimeni nu este obligat să dovedească 

nevinovăţia sa. 

(3) Concluziile despre vinovăţia 

persoanei în săvîrşirea contravenţiei nu 

pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate 

dubiile în probarea învinuirii care nu pot 

fi înlăturate în condiţiile prezentului cod 

se interpretează în favoarea persoanei în a 

cărei privinţă a fost pornit proces 

contravenţional. 

 

 

19. Conţinutul pct. 44(55) al proiectului de act legislativ se 

consideră a fi unul ambiguu, or prin excluderea sintagmei „de 

către vinovat" se creează temei de interpretare a normei în 

sensul faptului că şi victima poate fi atrasă la răspundere 

contravenţională dacă a părăsit locul accidentului. 

 

Nu se acceptă 

19. Recunoașterea persoanei vinovate de 

comiterea unei contravenții este posibilă 

doar după adoptarea deciziei de 

sancționare în acest sens. 

Prin această modificarea se propune drept 

scop impunerea obligației de nepărăsirea a 

locului accidentului rutier de către 

conducători.  

20. Se atestă faptul că prin excluderea cuvintelor: „poştale", 

„din domeniul comunicaţiilor poştale", „reglementărilor din 

domeniul comunicaţiilor poştale sau a", „sau poştale" din 

articolul 250 a Codului Contravenţional, modificare propusă la 

punctul 49 al proiectului de lege, contravenţiile privind 

nerespectarea reglementărilor şi a normelor tehnice din 

domeniul poştal nu vor putea fi pasibile de răspundere. Prin 

urmare, solicităm prezentarea explicaţiilor, în Nota 

Nu se acceptă 

20. Agenției Naționale pentru 

Regrementare în Comunicații Electronice 

și Tehnologia Informației i-au fost atribuite 

competențe exclusive în domeniul 

serviciilor poștale. Astfel, din alineatele 

care au rămas în competența Ministerului 

Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 
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Informativă, privind modalităţile de pedepsire a încălcărilor 

din domeniul poştal. 

 

au fost excluse atribuțiile din domeniul 

menționat.  

 

21. În sensul respectării prevederilor articolului 20 al Legii nr. 

780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în Nota 

Informativă urmează să fie explicate condiţiile care au impus 

modificarea competenţei instanţei de judecată, consfinţită în 

pct. 70 al proiectului de act legislativ. 

 

Se acceptă 

21.Pct. 70 urmează a fi exclus din proiect. 

 

 

22. Cu referire la pct. 74(96) din proiect, se atestă apariţia unei 

lacune legislative, or dacă Centrul Naţional Anticorupţie nu va 

examina contravenţiile de la art. 316 („Neîndeplinirea 

cerinţelor legitime ale deputatului în Parlament") şi art. 350 

(„încălcarea legislaţiei privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător") nu este reglementat în competenţa 

cui va trece examinarea acestora. Prin urmare, se recomandă 

fie excluderea modificării menţionate supra, fie indicarea 

autorităţii noi competente. 

 

Se acceptă parțial 

22. Art. 316 Neîndeplinirea cerinţelor 

legitime ale deputatului în Parlament 

urmează a fi examinată de către instanța de 

judecată. 

În parte ce ține de modificările prevăzute la 

pct. 73 în partea ce ține de excluderea art. 

3502 vor fi excluse din proiect. 

 

23. Din conţinutul Notei Informative nu reiese expres motivul 

pentru care la pct. 98(125) al proiectului de lege se 

intenţionează mărirea termenului în care agentul constatator 

este obligat să verifice sesizarea de comitere a faptei 

contravenţionale de la 3 la 15 zile. Prin urmare, luînd în 

consideraţie Principiul legalităţii (articolul 5 alin. (3) al 

Codului Contravenţional), dar şi faptul că, prin definiţia de la 

art. 10 al Codului Contravenţional, contravenţia este o acţiune 

sau o inacţiune cu un grad de pericol social mai redus decît 

infracţiunea, solicităm prezentarea argumentării pertinente 

privind necesitatea stabilirii unui termen mai larg. 

 

Nu se acceptă 

23. În cazul constatării contravenţiei sunt 

necesare acţiuni de citare a persoanelor, 

acumulare de probe etc, iar potrivit art.382 

citarea se face în aşa fel ca persoana 

chemată să primească invitaţia cu cel puţin 

5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se 

prezinte în faţa autorităţii respective. 

Totodată, pentru acumularea de probe, din 

cadrul altor autorităţi sau instituţii este 

nevoie de timp pentru recepţionarea 

acestora, care depăşeşte mult termenul de 3 

zile stabilit în cod. Concomitent, 

menţionăm că majorarea termenului de la 3 
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la 15 zile calendaristice, nu va afecta 

promptitudinea şi operativitatea de acţiune 

a agentului constatator. 

5.  Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

24. Prin prezenta, în contextul scrisorii Ministerului Justiţiei nr. 

03/4313 din 28.04.2017, privind avizarea proiectului de 

modificare şi completare a Codului contravenţional, vă 

comunicăm că, anterior, prin scrisoarea Ministerului Justiţiei 

nr. 03/2842 din 23.03.2017, s-a solicitat prezentarea 

propunerilor de modificare şi completare a Codului 

contravenţional. Prin scrisoarea nr. 06-2/179 din 07.04.2017, 

Ministerul a prezentat propuneri privind completarea Codului 

contravenţional, însă acestea nu au fost identificate în proiectul 

propus spre avizare. Din aceste considerente, reiterăm 

propunerile anterioare, după cum urmează: 

Propunem completarea Codului contravenţional cu articolul 

1582 cu următorul cuprins: 

„Articolul 1582. încălcarea normelor şi regulilor de desfăşurare 

a activităţii în domeniul clasificării carcaselor de bovine, 

porcine şi ovine 

Nerespectarea de către unităţile de sacrificare a obligaţiei de 

clasificare şi identificare a carcaseioi de bovine, porcine şi 

ovine 

se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(2)Nerespectarea de către unităţile de sacrificare a obligaţiei de 

a dispune de un clasificator autorizat 

se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(3)Nerespectarea de către unităţile de sacrificare a obligaţiilor 

de înregistrare şi prezentare autorităţii de supraveghere şi 

control a informaţiei privind preţurile pentru carcasele 

clasificate 

Se acceptă 

24. Proiectul a fost completat cu 

propunerile prezentate. 

Articolul 1951 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 1951. Încălcarea 

modului de depunere a declaraţiilor 

referitoare la plantaţiile viticole 

Neprezentarea în termen sau prezentarea 

de către deţinătorii de plantaţii viticole a 

declaraţiilor neveridice referitoare la 

înfiinţarea, înregistrarea în Registrul 

vitivinicol, reconstrucţia/restabilirea şi 

defrişarea plantaţiilor viticole 

se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 100 la 150 de 

unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 

funcţie de răspundere, cu amendă de 200 

la 300 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice.”. 

 

 

Articolul 2841 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 2841. Achiziţionarea strugurilor 

din plantaţii viticole neînregistrate în 

modul stabilit şi comercializarea sau 

achiziţionarea produselor vitivinicole de la 

unităţile vinicole neînregistrate în modul 

stabilit 
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se sancţionează cu amendă de la 25 la 40 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(4) Limitarea accesului inspectorului desemnat de 

autoritatea de supraveghere şi control pentru verificarea 

corectitudinii clasificării carcaselor 

se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(5) Clasificarea incorectă a carcaselor de bovine, porcine şi 

ovine autorizaţie de clasificator 

se sancţionează cu amendă de la 25 la 40 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(6)Clasificarea carcaselor de către o persoană care nu deţine 

autorizaţie de clasificator sau admiterea către clasificare a 

carcaselor a unei persoane care nu deţine autorizație de 

clasificator 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 70 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice." 

Justificare: Propunerea se întemeiază pe prevederile Legii nr. 

27 din 10 martie 2017 privind clasificarea carcaselor de 

bovine, porcine şi ovine (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 109 - 118, art. 161), care la articolul 10 

stabileşte faptele ce atrag răspunderea contravenţională. 

Codul se va completa cu art. 1951, cu următorul conţinut: 

„Articolul 1951. Încălcarea modului de depunere a declaraţiilor 

referitoare la plantaţiile viticole 

Neprezentarea în termen sau prezentarea de către deţinătorii de 

plantaţii viticole a declaraţiilor neveridice referitoare la 

înfiinţarea, înregistrarea în Registrul vitivinicol, 

reconstrucţia/restabilirea şi defrişarea plantaţiilor viticole 

Achiziţionarea de către unităţile vinicole a 

strugurilor - materie primă, destinaţi 

procesării, de la persoane fizice şi juridice, 

deţinători de plantaţii viticole 

neînregistrate în Registrul vitivinicol, 

precum şi comercializarea sau 

achiziţionarea vinului şi produselor 

obţinute pe bază de must şi/sau obţinute pe 

bază de vin de la unităţile vinicole 

neînregistrate în Registrul vitivinicol 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 

de unităţi convenţionale, aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi 

convenţionale, aplicată persoanei cu 

funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 

la 500 de unităţi convenţionale şi/sau cu 

privarea de dreptul de a desfăşura o 

anumită activitate pe un termen de la 3 luni 

la 6 luni, aplicată persoanei juridice.”. 

 

Articolul 285, dispoziția alineatului (2) va 

avea următorul cuprins: 

„(2) Îndeplinirea eronată a registrelor 

vitivinicole de evidenţă, a declaraţiilor 

vitivinicole la toate etapele procesului 

tehnologic de fabricare sau a altor 

declaraţii prevăzute de actele normative, 

evitarea trasabilităţii, omiterea prezentării 

sau prezentarea cu depăşirea termenelor 

stabilite de legislaţie a declaraţiilor 

vitivinicole”. 
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se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 

150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de 200 la 300 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice." 

Justificare: Propunerea se întemeiază pe prevederile 

articolului 10 alin (81) din Legea viei şi vinului nr. 57 din 10 

martie 2006, potrivit căruia „în termen de 30 de zile de la 

acţiunile de plantare, reconstrucţie sau defrişare, deţinătorii 

plantaţiilor viticole sînt obligaţi să prezinte primăriilor din 

localitatea în care sînt situate acestea declaraţii de plantare, 

reconstrucţie sau de defrişare în forma şi conţinutul stabilite 

de reglementarea tehnică aprobată de către Guvern. 

Primăriile vor transmite, în termenul stabilit în reglementările 

tehnice, declaraţiile respective direcţiilor raionale pentru 

agricultură şi alimentaţie, iar direcţiile raionale le vor 

transmite trimestrial Oficiului Naţional al Viei şi Vinului." 

După art. 284 se propune de completat cu art. 2841 cu 

următorul conţinut: „Articolul 2841. Achiziţionarea strugurilor 

din plantaţii viticole neînregistrate în modul stabilit şi 

comercializarea sau achiziţionarea produselor vitivinicole de la 

unităţile vinicole neînregistrate în modul stabilit 

Achiziţionarea de către unităţile vinicole a strugurilor - materie 

primă, destinaţi procesării, de la persoane fizice şi juridice, 

deţinători de plantaţii viticole neînregistrate în Registrul 

vitivinicol, precum şi comercializarea sau achiziţionarea 

vinului şi produselor obţinute pe bază de must şi/sau obţinute 

pe bază de vin de la unităţile vinicole neînregistrate în Registrul 

vitivinicol 

se sancţionează cu amendă de Ia 100 la 150 de unităţi 

convenţionale, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 

la 300 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie 
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de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi 

convenţionale şi/sau cu privarea de dreptul de a desfăşura o 

anumită activitate pe un termen de la 3 luni la 6 luni, aplicată 

persoanei juridice." 

Justificare: Propunerea se întemeiază pe prevederile 

articolului 21 alin (1) din Legea viei şi vinului nr. 57 din 10 

martie 2006, potrivit căruia „pentru desfăşurarea a cel puţin 

uneia din următoarele activităţi: fabricare, stocare, 

comercializare cu ridicata a vinurilor, produselor obţinute pe 

bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin, 

producere şi comercializare a strugurilor folosiţi ca materie 

primă în vinificaţie, agenţii economici trebuie să fie înscrişi în 

Registrul vitivinicol instituit de Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, în conformitate cu prevederile art. 16 

alin. (1) din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la 

registre." Pentru a asigura respectarea acestei norme se 

propune sancţionarea contravenţională a celor care 

achiziţionează struguri materie primă, precum şi cei care 

comercializează vinuri şi produse obţinute pe bază de must 

şi/sau pe bază de vin, ceea ce îi va determina pe aceştia să 

verifice la momentul efectuării operaţiunii de achiziţionare a 

respectării obligaţiei producătorului de struguri şi a unităţii 

vinicole de a fi înregistrate în Registrul vitivinicol, participând 

astfel la realizarea scopului legii şi diminuând totodată 

costurile şi frecvenţa efectuării controalelor asupra 

producătorilor. 

Art. 285, alin. (2) din Cod se va completa şi va avea următorul 

conţinut: 

„(2) îndeplinirea eronată a registrelor vitivinicole de evidenţă, 

a declaraţiilor vitivinicole la toate etapele procesului 

tehnologic de fabricare sau a altor declaraţii prevăzute de actele 

normative, evitarea trasabilităţii, omiterea prezentării sau 
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prezentarea cu depăşirea termenelor stabilite de legislaţie a 

declaraţiilor vitivinicole 

se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere." 

Justificare: Necesitatea completării alineatului cu sintagma 

„sau a altor declaraţii prevăzute de actele normativă" rezultă 

din prevederile punctului 97 subpunctul 8) şi 96 din Hotărîrea 

Guvernului nr. 418 din 9 iulie 2009 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Producerea,verificarea, controlul şi 

comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol". 

Astfel, pentru ca declaraţiile prevăzute la pct. 96 şi 96 să cadă 

sub incidenţa art. 285, s-a propus introducerea sintagmei în 

cauză. 

Reieşind din propunerile făcute mai sus, este necesar de a 

stabili agentul constatator pentru fiecare contravenţie. Astfel, 

ţinând cont de specificul acestor contravenţii, propunem 

următoarele: 

Articolul 4081, alin. (1), după textul „art. 284, alin. (5)-(ll),", se 

completează cu textul „art. 2841,". 

Articolul 414, alin. (1), după textul „art. 158, 1581,", se 

completează cu textul „ 1582,". 

Articolul 42310, alin. (1), după textul „ 179,", se va completa 

cu textul „1951,". 

 

6.  Ministerul Apărării 25. Ministerul Apărării a examinat proiectul legii pentru 

modificarea şi completarea Codului contravenţional al 

Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 şi, în limita 

competenţei departamentale deţinute, comunică lipsa de 

obiecţii. 

Totodată, reiterăm poziţia expusă în scrisoare de răspuns nr. 

11/1360 din 05.09.2016, care conţine propunerea de amendare 

a art.415 al Codului contravenţional. 

Se acceptă parțial 

25. Proiectul a fost modificat în acest sens, 

cu excepția atribuirii în competență a 

componenței de contravenție prevăzută la 

art. 244, or prin Legea nr. 208 din 17 

noiembrie 2016 a fost exclusă din 

competența Ministerului Apărării. 
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Astfel, Ministerul Apărării poate să constate unele contravenţii 

din domeniul circulaţiei rutiere (art.242, 244 

Cod contravenţional) şi evidenţei militare (art.366-374 Cod 

contravenţional). Totodată, procesele-verbale întocmite în 

cazurile acestor contravenţii se remit pentru soluţionare 

instanţei de judecată competente. 

Analizînd mărimea sancţiunilor contravenţionale pentru 

încălcarea normelor de evidenţă militară, se constată că acestea 

sunt cele mai mici în raport cu sancţiunile pentru alte tipuri de 

contravenţii. 

Mai mult decît atît, pentru aplicarea unor asemenea sancţiuni 

pecuniare, urmează implicarea în procesul de soluţionare a 

instanţelor judecătoreşti, ceea ce condiţionează cheltuieli 

disproporţionate a resurselor umane şi tehnico-materiale. Cu 

alte cuvinte, amenzile nu acoperă eforturile depuse de 

autoritate pentru atragere la răspundere contravenţională. 

În astfel de circumstanţe, neînsemnătatea economică a 

cuantumului amenzilor, precum şi procedura de judecare a 

cauzelor contravenţionale duce la descurajarea factorilor de 

decizie (agenţilor constatatori) din subdiviziunile subordonate 

Ministerului Apărării de a iniţia procese contravenţionale. 

în temeiul celor expuse, precum şi luînd în considerare 

importanţa instituţională în respectarea normelor din domeniul 

evidenţei militare, care influenţează direct capacitatea de 

apărare a ţării, propunem modificarea alin.(4) art.415 Cod 

contravenţional, cu expunerea acestuia în următoarea redacţie: 

„ (4) Sunt în drept să examineze contravenţii şi să aplice 

sancţiuni: 

Şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale sau 

comandantul Comenduirii militare pentru contravenţiile de la 

art.242 şi 244; 

Totodată, articolul 415 alineatul (4) va 

avea următorul cuprins: 

„(4) Sunt în drept să examineze 

contravenţii şi să aplice sancţiuni: 

a) Şeful Marelui Stat Major al Armatei 

Naţionale sau comandantul Comenduirii 

militare, în privința contravenţiilor 

prevăzute la art. 242; 

b) Şeful Marelui Stat Major al Armatei 

Naţionale sau comandanţii centrelor 

militare, în privința contravenţiilor 

prevăzute la art. 366-374.”.  



19 
 

Şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale sau comandanţii 

centrelor militare pentru contravenţiile de la art. 366-374. „ 

Prin operarea acestei modificări considerăm că va fi evitată 

inegalitatea autorităţilor administraţiei publice centrale în 

exercitarea dreptului decizional în vederea aplicării forţei 

coercitive în cazul depistării încălcărilor contravenţionale. 

Cu titlu de informare, este de menţionat că la nivel 

departamental a fost creat cadrul normativ necesar pentru 

reglementarea mai detaliată a procedurii interne de constatare 

a contravenţiilor, în condiţiile Codului contravenţional. 

7.  Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

 

26. Ministerul Sănătăţii, suplimentar prezintă propuneri de 

amendare a Codului Contravenţional care ar asigura claritatea 

şi simplificarea procesului contravenţional la toate etapele 

acestuia, intervine în acest sens cu următoarele propuneri: 

La articolul 466 Cod Contravenţional, care stabileşte 

temeiurile pentru recurs în procesul contravenţional, propunem 

completarea acestuia cu 2 (două) temeiuri noi pentru declararea 

recursului:instanţa nu a fost sesizată legal; 

la examinarea cauzei în fond s-a comis o eroare gravă de fapt, 

care a avut drept consecinţă pronunţarea unei hotărîri greşite 

de sancţionare sau de încetarea procesului contravenţional. 

 

Nu se acceptă 

26. Temeiurile actuale de recurs le prevăd 

printr-o altă redacție pe acestea propuse 

spre completare. 

 

 

27. La articolul 475, alineatul (2) Cod Contravenţional, care      

stabileşte temeiurile pentru declararea revizuirii în procesul 

contravenţional, propunem completarea cu 2 (două) temeiuri 

noi pentru declararea revizuirii: 

s-au descoperit fapte sau împrejurări noi, care nu au fost 

cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei; 

2) un înscris care a servit ca temei al hotărîrii a cărei revizuire 

se cere a fost declarat fals printr-o hotărîre judecătorească 

irevocabilă; 

Se acceptă  

27. Art. 475 alin. (2) lit. e) va avea 

următorul cuprins: 

e) prin hotărîre definitivă s-a constatat că s-

a comis, în cursul constatării şi judecării 

acestei cauze, abuzuri ce constituie 

infracţiuni. 

Se completează cu litera g) cu următorul 

cuprins: 
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„g) s-au stabilit alte circumstanţe de care 

instanţa nu a avut cunoştinţă la emiterea 

hotărîrii şi care, independent sau 

împreunăcu circumstanţele stabilite 

anterior, dovedesc că cel sancționat este 

nevinovat ori a săvîrşit o altă contravenție 

decît cea pentru care a fost sancționat sau 

se dovedește că  persoana cu privire la care 

s-a dispus încetarea procesului 

contravențional este vinovat/vinovată; 

8.  Ministerul Tineretului și 

Sportului 

28. Ministerul Tineretului şi Sportului a examinat proiectul 

Legii "pentru modificarea şi completarea Codului 

Contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 

24.10.2008" şi în limitele competenţei sale funcţionale 

comunică despre următoarele obiecţii şi propuneri asupra 

proiectului prezentat. 

Prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr.21-06-3097 din 

27.03.2017, proiectul "Legii pentru completarea Codului 

Contravenţional" elaborat şi definitivat de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului a fost transmis către Ministerul 

Justiţiei, pentru examinare în contextul indicaţiei Guvernului 

nr. 15-06-686 din 13.09.2016. 

Astfel, punctul 62(86) din proiectul Legii, prezentat spre 

avizare de către Ministerul Justiţiei nu coincide totalmente cu 

proiectul Legii transmis spre aprobare de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului spre Guvern. 

în acest context, punctul 62(84) din proiectul Legii urmează a 
fi formulat în următoarea redacţie: 

„Articolul 3653. încălcarea regulilor de comportament al 
spectatorilor la competiţii sportive oficiale desfăşurate în 

incinta sălilor sportive sau stadioanelor. 

Pătrunderea spectatorilor în sălile sportive ori pe stadioane fără 

bilete ori cu încălcarea regulilor de acces stabilite de către 

organizator sau cu faţa ascunsă, mascată pentru a împedica 

Se acceptă 

28. Proiectul a fost modificat și completat. 
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identificarea persoanei sau pătrunderea cu animale, cu excepţia 
cîinilor călăuză cu botniţă 

se sancţionează cu amendă de la 10 Ia 20 unităţi convenţionale 

ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 

15 ore. 

Aruncarea asupra spectatorilor, sportivilor ori forţelor de 
ordine, asupra bunurilor mobile, imobile aflate în incinta sălilor 

sportive sau stadioanelor cu obiecte de orice fel, inclusiv 

substanţe chimice ori deteriorarea bunurilor amplasate în sălile 

sportive sau stadioane 

se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 unităţi convenţionale 

ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 15 la 

20 ore. 

(3) Introducerea în sălile sportive sau pe stadioane a 
emblemelor, a steagurilor, a 

pancartelor sau altor materiale ce conţin simboluri, imagini ori 

texte cu conţinut obscen, discriminatoriu rasist, fascist ori 

extremist 

se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 unităţi convenţionale 

ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 

25 ore. 

(4) Săvîrşirea actelor cu caracter discriminatoriu, rasist, fascist 

ori extremist în sălile 

sportive ori stadioane 

se sancţionează cu amendă de la 60 la 80 unităţi convenţionale 
ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 25 la 

30 ore. 

(5) Comercializarea biletelor contrar regulilor stabilite de 

organizatori 

se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 unităţi convenţionale 
ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 

35 ore 

(6) Introducerea ori aprinderea materialelor pirotehnice în 

timpul competiţiilor 

sportive oficiale, în sălile sportive sau pe terenuri de sport 
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se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 unităţi 
convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 35 la 40 ore 

(7) Deteriorarea, schimbarea locului semnelor ori 

indicatoarelor amplasate de 

organizator pentru a facilita accesul în sălile sportive sau 

stadioane 

se sancţionează cu amendă de Ia 120 la 140 unităţi 
convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 40 la 50 ore. 

Refuzul de a părăsi imediat sălile sportive sau stadioanele de 

către spectatori, ca măsură de evacuare dispusă de către forţele 

de ordine ori de către organizatori 

se sancţionează cu amendă de la 140 la 160 unităţi 

convenţionale ori cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 50 la 60 ore. 

Intrarea în sălile sportive sau pe stadioane cu arme, muniţii, 

substanţe explozive, orice substanţe interzise sau obiecte ce pot 

pune în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor 

se sancţionează cu amendă de la 160 la 200 de unităţi 

convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă Ia 15 zile." 

De asemenea, pct.73(95) din proiectul Legii, la alineatul (1) 

după cifra „3651" urmează de completat cu cifra "art. 3653." 

 

9. Serviciul de Informații și 

Securitate 

29. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova 

a examinat proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Codului Contravenţional nr. 218-XVI din 24 

octombrie 2008 şi, în limitele competenţei funcţionale, 

comunică următoarele. 

La pct. 6(7) propunem a se revizui dispoziţia alin. (1) al normei 

şi expunerea acesteia într-o formă clară şi previzibilă, cu 

indicarea expresă a condiţiilor cumulative care trebuie întrunite 

pentru a face posibilă aplicarea sancţiunii mai blînde, precum 

Nu se acceptă 

29. În prim plan, completarea Codului cu 

această instituție are drept scop oferirea  

unui suport juridic autorităților competente 

să soluționeze cauza contravențională în 

„procedura simplificată” de a aplica o 

amendă sub minimul prevăzut de lege, este 

de menționat că și Codul penal 

reglementează o astfel de instituție, 

gasindu-și aplicabilitatea în anumite 
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şi obligarea inserării argumentelor de rigoare în actul de 

sancţionare. 

Concomitent, consemnăm că în lipsa unor astfel de condiţii 

agentul constatator poate să recurgă la negocierea sancţiunii cu 

contravenientul, ceea ce încurajează şi stimulează 

comportamentul coruptibil al ambelor părţi. 

De asemenea, urmează a reglementa limita pînă la care poate 

fi micşorată pedeapsa amenzii, or, în redacţia propusă, ar 

rezulta că sancţiunea poate fi micşorată pînă la o unitate 

convenţională, fapt care iarăşi va da temei de abuz. 

 

circumstanțe menționate în dispoziția 

normei. 

Totodată, autorităţile competente să 

soluţioneze cauzele contravenţionale în 

„procedura generală” la momentul 

examinării dosarului vor ține cont de toate 

circumstanțele excepționale ale cazului și 

respectiv amenda aplicată urmează a 

corespunde principiului proporționalității. 

 

30. La pct. 26(37), art. 2001 alin. (2) şi (3), propunem 

excluderea din sancţiunea normei a sintagmei „imobilizarea 

vehiculului", deoarece art. 32 din Codul Contravenţional nu 

prevede o asemenea sancţiune. Pe de altă parte, proiectul 

propus nu încadrează „imobilizarea vehiculului" la o anumită 

instituţie juridică în cadrul legii contravenţionale, sintagma 

fiind lipsită de conţinut. 

Concomitent, dacă se atestă necesitatea practică, considerăm 

oportună introducerea acestei sintagme la art. 432 Cod 

Contravenţional, ca măsură procesuală de constrîngere, cu 

explicarea esenţei şi temeiurile de dispunere. 

Se acceptă parțial 

30. Reglementările de la art. 432 C 

contravențional lit. e) prevede posibilitatea 

reținerii vehiculului, prin proiect noi redăm 

un nou cuprins acesti litere, dar care la fel 

persistă reținerea vehiculului. În acest 

context, cuvintele „imobilizarea 

vehiculului” urmează a fi înlocuite cu 

cuvintele „interzicerea exploatării 

vehiculului prin reţinerea sau retragerea 

plăcii cu numărul de înmatriculare a 

acestuia”. 

 

31. La pct. 34(45), cu referire la alin. (3) al art. 230, după 

cuvîntul „Amplasarea" de completat prin cuvîntul „ilegală". 

Această completare se justifică prin faptul că subunităţile 

specializate ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, 

Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului Afacerilor 

Interne ş.a., în scopul efectuării misiunilor de serviciu, 

utilizează, în temeiul legii, mijloace de transport cu numere de 

înmatriculare care codifică apartenenţa departamentală (art. 10 

Se acceptă 

31. Dispoziția alineatului (3), va avea 

următorul cuprins: 

„(3) Conducerea unui vehicul cu un număr 

de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia 

de autoritatea competentă ”; 
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alin.(l) lit. s) din Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul 

de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, art. 7 alin. 

(1) lit. c) din Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea 

specială de investigaţii). 

32. La pct. 74, art. 333 alin. (5) urmează a fi revăzut conceptual. 

în primul rînd, nu este clar care „sancţiune respectivă" nu 

urmează a fi aplicată, or alin. (5) nu reglementează nici o 

sancţiune, fapt care indică aplicabilitatea acestuia la întregul 

articol. De asemenea, argumentele din nota informativă nu 

corespund conţinutului normativ al normei vizate. 

Totodată, norma implică liberarea de răspundere a cetăţeanului 

străin pentru încălcarea legislaţiei Republicii Moldova, fară a 

exista un motiv plauzibil al acestei necesităţi, autorii 

neprezentînd nici un argument care ar demonstra incidenţa 

facilităţii date asupra diminuării încălcărilor de lege. In cazul 

în care străinul a încălcat regimul de şedere, acesta urmează să 

poarte răspunderea corespunzătoare, indiferent de faptul dacă 

părăseşte benevol sau forţat teritoriul statului. 

De asemenea, autorii propun expunerea alineatului respectiv în 

redacţie nouă, fară însă a specifica raţionamentele excluderii 

redacţiei actuale a acestui alineat. 

 

Se acceptă 

32. Proiectul a fost modificat, 

reglementarea a fost completată la alineatul 

(1). 

În partea ce ține de liberarea de răspundere 

contravențională, s-a coroborat cu 

prevedeerile Legii nr. 200/2010 cu privire 

la regimul străinilor, art. 52 alin. (1) lit. a). 

Decizia de returnare este un act 

administrativ al autorităţii competente 

pentru străini prin care şederea unui străin 

este declarată ca fiind ilegală şi care obligă 

străinii indicaţi la art. 51 să părăsească 

teritoriul Republicii Moldova într-un 

anumit termen, după cum urmează: 

în maximum 15 zile calendaristice– 

străinul căruia i s-a anulat viza sau a cărui 

şedere a devenit ilegală; 

 

  33. La pct. 57(79), art. 357 alin. (2), propunem completarea 

dispoziţiei normei cu sintagma „cu excepţia intervalului orelor 

amiezii (12-14), precum şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare 

sau duminica". Această completare se justifică prin necesitatea 

instituirii unui echilibru just între dreptul persoanelor la 

odihnă, în special al minorilor şi necesitatea de a efectua 

anumite reparaţii în locuinţă. 

 

Nu se acceptă 

33. Stabilirea răspunderii contravenționale 

în acest sens rezultă din prohibiția stabilită 

la art. 55 Legea 75/2015 cu privire la 

locuințe, astfel, alineatul (2) prevede că: 

(2) În blocurile locative, în perioada de 

executare a lucrărilor de reconstrucţie a 

încăperilor, se interzice:  
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începerea lucrărilor legate de zgomot 

înainte de ora 8.00 şi/sau încheierea lor mai 

tîrziu de ora 18.00. 

 

 

34. Pct. 66 şi pct. 67(88,89), în partea ce vizează completarea 

alin. (3) de exclus. Propunerile respective nu au o explicaţie în 

nota informativă, iar conţinutul normei nu dezvăluie care ar fi 

acele condiţii din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal, în limitele cărora 

urmează a fi eliberat procesul-verbal. Normele propuse spre 

completare vor constitui impediment pentru eliberarea unor 

copii de pe procesul-verbal, impunînd prezentarea de facto a 

unor extrase, limitînd posibilitatea persoanei de a-şi pregăti 

apărarea calitativ. 

Nu se acceptă 

34. Reieșind din articolul 374 alin. (4) În 

cadrul procesului contravenţional, 

prelucrarea datelor cu caracter personal se 

efectuează conform prevederilor Legii nr. 

133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 

 

35. La pct. 72(93), alin. (1) al art. 399 urmează a fi reformulat, 

or redacţia propusă poate fi interpretată că se referă exclusiv la 

agenţii constatatori care aplică sancţiuni, nereglementînd 

activitatea agenţilor constatatori care doar constată 

contravenţia. 

De asemenea, redacţia propusă în proiect nu reglementează 

competenţa teritorială a agenţilor constatatori, după cum este 

prevăzut în redacţia în vigoare a normei respective, fapt care 

va crea dificultăţi la aplicare. 

 

Nu se acceptă 

35.Dispoziția de la alineatul (1) 

reglementează cazurile cînd se constată cît 

și cazurile de examinare și soluționare. 

Totodată se prevede că  cauza 

contravenţională se constată, se 

examinează și se soluționează de către 

agentul constatator care aplică sancțiunile 

prevăzute în partea specială a cărţii a doua 

în limitele competenţei şi numai în 

exerciţiul funcţiunii. 

 

36. La pct. 73(95), art. 400 alin. (1): 

de exclus completarea acestuia cu art. 3651, deoarece potrivit 

art. 4231 competenţa în ceea ce priveşte constatarea faptei 

contravenţionale prevăzute la acest articol, conform 

Se acceptă 

36. A fost exclusă completarea art. 400 

alin. (1) cu art. 3651. 
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prevederilor legale, revine Serviciului de Informaţii şi 

Securitate. 

Astfel, potrivit art. 7 lit. b) din Legea nr. 753 din 23.12.1999 

privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 

Moldova „protecţia secretului de stat, exercitarea controlului 

privind asigurarea păstrării şi prevenirii scurgerii informaţiilor 

ce constituie secret de stat şi altor informaţii importante pentru 

stat" reprezintă o atribuţie exclusivă a Serviciului şi nu a 

Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, art. 5 alin. (5) 

lit. d) din Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de 

stat prevede expres că Serviciul „ efectuează controlul asupra 

asigurării protecţiei secretului de stat în cadrul autorităţilor 

publice (control interdepartamental) şi în cadrul altor persoane 

juridice" şi lit. k) „constată cazurile de încălcare a normelor 

privind protecţia secretului de stat". 

Prin urmare, includerea art. 3651 la art. 400 este vădit ilegală, 

contravine prevederilor actelor legislative de mai sus şi denotă 

conflict de competenţă. Mai mult ca atît, în Nota informativă 

nu se atestă o argumentare la acest subiect. 

 

37. Concomitent, menţionăm că prin prisma reglementărilor în 

vigoare nu poate fi justificată o astfel de completare; 

b) de exclus referinţele la art. 244 şi art. 363, deoarece în 

conţinutul proiectului se propune abrogarea acestora. 

 

Se acceptă 

37. Au fost operate modificări la art. 400 

alineatul (1). 

 

38. Atît în Codul Contravenţional, cît şi în redacţia proiectului 

propus spre examinare, considerăm oportună substituirea 

cuvîntului „pedeapsă" prin cuvîntul „sancţiune", dat fiind 

faptul că termenul „pedeapsă" este tipic legislaţiei penale, fiind 

definit ca atare la art. 61 Cod penal. 

Se acceptă 

38. (art. 37 Cod contravențional; 

Pct. 6 din proiect) 

10.  Biroul Național de 

Statistică 

39. Biroul Naţional de Statistică (BNS) a examinat proiectul de 

lege pentru modificarea şi completarea Codului 

Se acceptă 
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contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 şi 

comunică următoarele. 

BNS, prin scrisoarea nr.03-01/4/1 din 16.01.2017, a prezentat 

Guvernului Republicii Moldova pentru examinare şi aprobare 

proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea Codului Contravenţional nr.218-XVl 

din 24 octombrie 2008, care vizează modificarea art.330 şi 419. 

Cancelaria de Stat, prin scrisoarea cu nr.21-01-411 din 

23.01.2017 a informat BNS despre faptul că, proiectul de lege 

menţionat se remite Ministerului Justiţiei pentru includerea 

acestuia într-un proiect de act normativ consolidat, cu 

înaintarea ulterioară a acestuia spre examinare Guvernului. 

Prin urmare, examenînd proiectul de lege, prezentat de 

Ministerul Justiţiei s-a constatat că, propunerile BNS cu privire 

la modificarea articolelor 330 şi 419 nu au fost incluse. 

în aceste circumstanţe insistăm de a include în proiectul de lege 

propunerile BNS pentru avizare după cum urmează. 

Articolul 330 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”Articolul 330. Refuzul, neprezentarea la timp a datelor 

statistice sau prezentarea de date statistice eronate 

Refuzul, neprezentarea la timp de către respondenţi a datelor 

individuale sau agregate în scopuri statistice sau prezentarea de 

date statistice eronate ori în volum incomplet 

se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 120 la 

170 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice." 

 

39. Articolul 330 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Articolul 330. Refuzul, neexecutarea sau 

executarea necorespunzătoare a 

obligațiilor prevăzute de lege de către 

respondenți privind prezentarea datelor 

statistice, neprezentarea la timp a datelor 

statistice sau prezentarea de date statistice 

eronate 

Refuzul, neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute 

de lege de către respondenți privind 

prezentarea datelor statistice, 

neprezentarea la timp de către respondenţi 

a datelor individuale sau agregate în 

scopuri statistice sau prezentarea de date 

statistice eronate ori în volum incomplet, 

cu excepția informaţiei privind 

convingerile ideologice, apartenenţa 

politică, antecedentele penale, sănătatea şi 

viaţa intimă a persoanei fizice. 

se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de 120 la 170 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 

de răspundere, cu amendă de la 250 la 350 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”. 

40. Articolul 419 va avea următorul cuprins: „Articolul 419. 

Biroul Naţional de Statistică 

Se acceptă 

40. Articolul 419 va avea următorul 

cuprins:  
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Contravenţiile prevăzute la art.330 se constată şi se examinează 

de Biroul Naţional de Statistică. 

Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-

verbale directorul general al Biroului Naţional de Statistică şi 

adjuncţii săi, şefii organelor teritoriale de statistică. 

(3) Sînt în drept să examineze contravenţii şi să aplice 

sancţiuni directorul general al Biroului Naţional de Statistică şi 

adjuncţii săi, şefii organelor teritoriale de statistică.” 

Necesitatea elaborării   prezentului proiect de lege reiese din 

circumstanţele actuale care persistă la prezentarea obligatorie 

a datelor statistice (rapoarte, chestionare, ect.) de către 

respondenţi. 

Modificarea articolelor prenotate conţine majorări de sancţiuni 

care au drept scop de a spori responsabilitatea respondenţilor 

pentru prezentarea datelor statistice şi de a asigura buna 

funcţionare a sistemului statisticii oficiale în conformitate cu 

prevederile Legii nr.412 – XV din 09.12.2004 cu privire la 

statistica oficială şi a angajamentelor asumate faţă de 

organizaţiile internaţionale.  

„Articolul 419. Biroul Naţional de 

Statistică 

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 330 se 

constată şi se examinează de Biroul 

Naţional de Statistică. 

(2) Sînt în drept să constate și să examineze 

contravenţii directorul general al Biroului 

Naţional de Statistică şi adjuncţii săi, şefii 

organelor teritoriale de statistică.” 

11.  Agenția Relații Funciare 

și Cadastru 

41. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a examinat proiectul 

Legii pentru modificarea şi completarea Codului 

contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008 şi relevă 

următoarele . 

La pct. 14(17) din prezentul proiect propunem de completat cu 

art. 93, după cum urmează : 

art.93 alin. (1) fraza "Nerespectarea legislaţiei şi a standardelor 

de stat în domeniul topogeodeziei şi cartografiei prin:" să fie 

expusă în următoarea redacţie „(1) Nerespectarea legislaţiei şi 

a standardelor de stat în domeniul geodeziei, topografiei, 

cartografiei, geoinformaticii şi cadastrului prin: 

Se acceptă 

41. Propunerea a fost inserată în proiect. 

42. La art. 93 alin. (1) lit. d) sintagma „Fondul naţional de date 

geospaţiale" să fie expusă cu litere majuscule, deoarece în 

Se acceptă 

42. Propunerea a fost inserată în proiect. 
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conformitate cu Legea nr. 778 din 27 decembrie 2001 cu 

privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică sintagma 

respectivă este stipulată în forma propusă. 

43. Propunem completarea alin. (1) cu un punct nou, care va 

avea următorul conţinut: „a1) nerespectarea actelor legislative 

şi normative în domeniu" 

Nu se acceptă 

43. Este o formulare mult prea generală. 

Or, norma prin care sancționam o faptă 

urmează a fi previzibilă și clară.  

 

44. La art. 93 alin. (2) Distrugerea intenţionată a bornelor de 

hotar sau a punctelor reţelei geodezice se sancţionează cu 

amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale" se propune în 

redacţie nouă, şi care va avea următorul conţinut: „2. 

Distrugerea punctelor reţelei geodezice naţionale, sistemului 

satelitar de navigaţie globală GNSS, reţelelor de nivelment şi 

gravimetrie, materialelor şi datelor Fondului Naţional de Date 

Geospaţiale, precum şi a bornelor de hotar se sancţionează cu 

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice, în ambele cazuri, 

cheltuielile pentru restabilirea lor fiind suportate de 

contravenient". 

Modificarea în cauză este condiţionată de faptul că, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 880-XII din 22 ianuarie 

1992, Fondul Naţional de Date Geospaţiale este parte 

integrantă a Fondului Arhivistic de Stat. Potrivit art. 4161 din 

Codul Contravenţional organul constatator este Inspectoratul 

de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi de Regim 

din subordinea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru. Totodată, 

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, 

Tehnică şi de Regim poate aplica Codul Contravenţional în 

baza art. 93, din care rezultă că este necesară completarea 

Nu se acceptă 

44. Propunerea respectivă a fost adoptată 

prin Legea nr. 185 din 21 septembrie 

2017. 
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alineatului 2 al acestui articol, cu cele prevăzute la art. 329 din 

Cod Contravenţional (100-200 u.c. pentru persoanele juridice). 

Completările în alin. 2) privind restabilirea punctelor 

geodezice, materialelor şi datelor Fondului Naţional de Date 

Geospaţiale, au drept scop obligarea contravenientului să 

suporte cheltuielile financiare pentru lucrările de restabilire, a 

punctelor, materialelor şi datelor distruse (cheltuielile pentru 

restabilirea unui punct de importanţă statală ajung până la 900 

mii lei), deoarece cheltuielile respective. 

12.  Agenția Rezerve 

Materiale 

45. Însă momentul la care contravenientul a aflat despre 

sancţionare în multe cazuri este mai dificil de a stabili cu 

certitudine, pe cînd calcularea termenului menţionat din 

momentul stabilirii amenzii exclude aceste dificultăţi, 

contribuind la simplificarea şi accelerarea procedurii. Cu atît 

mai mult este utilă reglementarea actuală, avînd în vedere că 

contravenientul disponibil să achite amenda în termen redus, 

practic în toate cazurile este prezent la examinare şi, respectiv, 

află mărimea sancţiunii la momentul emiterii deciziei de 

sancţionare. Luînd în consideraţie acestea, este oportun de a 

păstra reglementarea actuală, conform căreia termenul de 

achitare a amenzii în mărime redusă este calculat din momentul 

stabilirii ei. 

Totodată, ţinem să remarcăm unele consideraţiuni privind 

scopul introducerii normei art. 34 alin. (3)  Cod  

contravenţional,  anume  constatîndu-se  că  scopul  normei,  ce  

oferă posibilitatea contravenientului de a achita amenda în 

mărime redusă în termen restrîns din momentul stabilirii 

acesteia, este facilitarea activităţii instanţelor judecătoreşti, 

minimalizarea numărului de dosare contravenţionale supuse 

examinării în instanţe de judecată. In legătură cu asta, la 

elaborarea Codului contravenţional, a fost menţionat cert, că 

dreptul contravenientului de a contesta sancţiunea 

Nu se acceptă 

45. Prin atribuirea unui nou cuprins la 

alin. (3), se intenționează schimbarea 

actualului mecanism. În unele cazurui 

stabilirea amenzii și aducerea la 

cunoștință a deciziei de sancționare nu se 

sincronizeează, astfel, dreptul de a achita 

amenda în jumătate rămîne a fi unul 

declarativ odată ce persoana nu este în 

cunoștință de cauză. 

Totodată, în cazul în care persoana a 

contestat procesul-verbal cu privire la 

contravenție și instanța respinge 

contestația depusă, termenul de trei zile 

curge din momentul pronunțării hotărîrii, 

dreptul de achitare în jumătate a amenzii 

stabilite va putea fi valorificat și în acest 

caz. 

Indicarea în textul legii a reglementării 

prin care prevedem că achitarea amenzii 

în jumătate exclude dreptului 

contravenientului de a contesta, nu este 

posibil, deoarece este una arbitrară și 
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contravenţională nu se menţine şi în cazul în care acesta 

beneficiază de facilităţile stipulate la art. 34 alin. (3) Cod 

contravenţional. Reieşind din cele expuse, ținînd cont de faptul 

că depunerea contestaţiei în condiţiile achitării amenzii 

contravenţionale în mărime de 50%, potrivit art. 34 alin. (3)      

Cod contravenţional, contravine scopului pentru care a fost 

instituită norma respectivă, contestaţia urmînd a fi restituită ca 

inadmisibilă. însă în practica instanţelor de judecată scopul 

instituirii normei ce facilitează contravenientul, acordîndu-i 

dreptul de achitare a amenzii în mărime redusă, este ignorat, 

motivîndu-se soluţia instanţei, în special, prin faptul că, 

limitarea dreptului de contestare a sancţiunii contravenţionale 

în legătură cu achitarea amenzii în termen de 72 de ore în 

mărime de 50% nu este stabilită expres în Codul 

contravenţional, ci rezultă doar din textul notei informative ce 

a însoţit proiectul Codului. în aceste condiţii scopul instituirii 

normei art. 34 alin. (3) Cod contravenţional nu este atins, 

norma respectivă nefiind percepută decît o facilitate arbitrară 

şi nemotivată a statului, nu ca şi pîrghie de facilitare şi 

simplificare a procesului contravenţional, corespunzător 

scopului urmărit de proiectul de lege ce urmează a fi elaborat 

de Ministerul Justiţiei. 

Astfel, se propune completarea alin. (3) art. 34 Cod 

contravenţional în final cu următorul text: "Achitarea amenzii 

în condiţiile prezentului alineat exclude dreptul 

contravenientului de a contesta sancţiunea contravenţională. In 

cazul în care faptul achitării amenzii în termen de 72 de ore în 

mărime de 50% se constată pe parcursul judecării contestaţiei, 

instanţa va restitui contestaţia ca inadmisibilă prin încheiere, 

fără examinarea fondului cauzei.” 

 

lipsim persoana de dreptul la un recurs 

efectiv.  
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46. La pct. 5 al proiectului de lege se propune modificarea 

sancţiunii prevăzute la 36 alin. (5), măsură care nu este 

justificată prin cele expuse în nota informativă ce însoţeşte 

proiectul. In acest sens considerăm neîntemeiată majorarea 

sancţiunii existente. 

Nu se acceptă 

46. Perioada de privare de dreptul de 

deținere sau port și folosire a armei din 

proiect, urmează a fi majorată de la 2 ani 

la 5 ani, or, luînd în considerare 

prevederile art.7 alin.(2), art. 18 alin.(3) şi 

art. 19 alin. (3) din Legea nr. 130 din 08 

iunie 2012, precum şi faptul că dreptul de 

procurare, deţinere sau, după caz, de port 

şi folosire a armelor letale ori a armelor 

neletale supuse autorizării se anulează 

pentru o perioadă de 5 ani, iar dreptul de 

proprietate prin interdicţia de posesie a 

armelor se limitează pe un termen de 5 ani 

şi dreptul de deţinere sau de port şi de 

folosire a armelor se suspendă pe un 

termen de 5 ani, proiectul prevede 

modificarea dispoziţiei alin.(5) al art.36 

din Codul contravenţional în vederea 

majorării termenului privind privarea de 

dreptul de a deţine armă şi de portarma pe 

un termen de la 2 la 5 ani. 

 

47. La pct. 6 (7) al proiectului se propune de a oferi subiectului 

ce aplică sancţiunea (agentului constatator, procurorului, 

instanţei de judecată sau comisiei administrative, după caz) 

dreptul de a aplica pedeapsa amenzii sub limita minimă, 

prevăzută de partea specială a cărţii a doua pentru contravenţia 

respectivă. 

Primo, o astfel de prevedere face inutilă şi lipsită de sens 

stabilirea oricăror limite minime ale sancţiunii, deoarece, în 

funcţie de aprecierea proprie a circumstanţelor pricinii, 

Nu se acceptă 

47. În prim plan, completarea Codului cu 

această instituție are drept scop oferirea  

unui suport juridic autorităților 

competente să soluționeze cauza 

contravențională în „procedura 

simplificată” de a aplica o amendă sub 

minimul prevăzut de lege, este de 

menționat că și Codul penal 
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subiectul care aplică sancţiunea va putea ignora limita minimă 

stabilită de legiuitor. Cu atît mai mult este nutilă o astfel de 

prevedere că individualizarea sancţiunii este obligatorie în 

toate cazurile de sancţionare, deci, toate circumstanţele 

enumerate la articolul 441 (circumstanţe ce ar condiţiona 

aplicarea sancţiunii sub limita minimă) chiar şi în cadrul 

reglementărilor actuale urmează a fi luate în consideraţie. 

Importanţa individualizării sancţiunii a fost remarcată în mod 

special prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 10 din 10 mai 

2016. 

Secundo, oferirea subiectului ce aplică sancţiunea a dreptului 

de a aplica pedeapsa amenzii sub limita minimă, prevăzută de 

partea specială a cărţii a doua pentru contravenţia respectivă 

poate constitui un factor de coruptibilitate, persoana ce ia 

decizia de sancţionare avînd posibilitatea de a aplica sancţiunea 

arbitrar. în contextul combaterii corupţiei şi riscurilor aferente, 

introducerea unei astfel de norme nu poate fi apreciată decît 

negativ. Prevederile acestei norme pot genera anumite acţiuni 

disproporţionate şi arbitrare din partea persoanei ce ia decizia 

de sancţionare în raport cu eventualul contravenient. 

 

reglementează o astfel de instituție, 

gasindu-și aplicabilitatea în anumite 

circumstanțe menționate în dispoziția 

normei. 

Totodată, autorităţile competente să 

soluţioneze cauzele contravenţionale în 

„procedura generală” la momentul 

examinării dosarului vor ține cont de toate 

circumstanțele excepționale ale cazului și 

respectiv amenda aplicată urmează a 

corespunde principiului proporționalității. 

 

 

48. Pct. 8(9) al proiectului cuprinde prevederi ce înăspresc 

sancţiunea actuală din art. 65 alin. (3), motivele ce justifică 

clar, transparent şi plausibil această înăsprire nefiind reflectate 

în nota informativă, contrar art. 20 din Legea nr. 780-XV din 

27 decembrie 2001 privind actele legislative, care stabileşte că 

notă informativă include, de rînd cu altele, condiţiile ce au 

impus elaborarea proiectului şi, în special, finalităţile urmărite 

prin implementarea noilor reglementări 

Nu se acceptă 

48. Sancționarea faptei de calomnie, adică 

răspîndirea cu bună ştiinţă a unor scorniri 

mincinoase ce defăimează o altă persoană, 

nu poate constitui nicdecum o limitare a 

dreptului la libertatea de exprimare. 

Totodată, în alineatul (2) este prevăzută 

varianta agravanta a contravenției, în 

cazul în care acțiunile menționate mai sus 

sunt însoţite de învinuirea în săvîrşirea 

unei infracţiuni. 
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49. La pct. 9 (10) al proiectului se propune introducerea art. 652 

şi art. 653, urmînd a fi sancţionată contravenţional eventuala 

neexecutare a cerinţelor autorităţii tutelare sau neoferirea 

informaţiilor solicitate de asistentul social/specialistul în 

protecţia drepturilor copilului, inclusiv neprezentarea în 

termenul indicat a informaţiei solicitate. Aceste prevederi pot 

constitui o pîrghie de presiune asupra reprezentanţilor legali a 

copilului (în primul rînd a părinţilor), măsură de intervenţie 

arbitrară şi nejustificată a asistentului social în orice familial. 

în acest sens, normele propuse vin în contradicţie cu art. 28 din 

Constituţie, care stabileşte că "Statul respectă şi ocroteşte viaţa 

intimă, familială şi privată", şi cu art. 8 din Convenţia pentru 

apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale. în 

condiţiile în care nu sunt prevăzute mecanisme ce ar garanta 

familia de posibilele abuzuri din afara acesteia, astfel de 

prevederi pot genera anumite acţiuni disproporţionate şi 

arbitrare din partea asistentului social/specialistului în protecţia 

drepturilor copilului în raport cu familia şi reprezentanţii legali 

ai copilului, precum şi alte persoane vizate de normele propuse. 

Ţinînd cont de nivelul de corupţie din ţară, astfel de prevederi 

pot constitui şi un factor de coruptibilitate în cazul angajaţilor 

serviciilor sociale. 

 

Nu se acceptă 

49.  Legea nr. 140 din 16 iunie 2013 

atribuie specialistului în protecţia 

drepturilor copilului şi asistentului social 

comunitar un rol important în procesul de 

protecţie a copilului aflat în situaţie de risc 

şi a copiilor separaţi de părinţi, în special 

la etapa de identificare, evaluare iniţială şi 

complexă, precum şi în procesul de 

implementare a planului individual de 

asistenţă, proiectul de lege propune 

stabilirea răspunderii contravenţionale 

pentru împiedicarea activităţii a acestor 

specialişti. 
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50. Pct. 11(13)  al proiectului introduce, de fapt. răspunderea 

pentru calomnia neînsoţită de învinuirea de săvîrşire a unei 

infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave ori 

soldată cu urmări grave, fără ca nota informativă să aducă vreo 

justificare acestei propuneri. în acest context, o astfel de 

prevedere poate constitui mijloc de îngrădire a libertăţii 

exprimării, consfinţite în art. 32 din Constituţie şi în art. 10 din 

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

fundamentale. 

Se acceptă 

50. Nota informativă  a fost modificată. 
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51. Modificarea sancţiunii art. 85 alin. (1), propusă la pct. 12 

(15) din proiect, este disproporţionată, fiind majorată mai mult 

decît de două ori sancţiunea pecuniară pentru procurarea ori 

păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, a drogurilor, 

precursorilor, etnobotanicelor şi a analogilor acestora în 

cantităţi mici, precum şi consumul de droguri fără prescripţia 

medicului. Pe cînd sancţiunea muncii neremunerate în folosul 

comunităţii este redusă aproape de două ori. în acest sens 

motivarea expusă în nota informativă nefiind una plausibilă, 

limita minimală a sancţiunii actuale a amenzii (12 u.c, ce 

constituie 600 lei) depăşind considerabil suma de 400 lei 

invocată în nota informativă, drept sumă de referinţă Ia 

stabilirea mărimii oportune a amenzii pentru contravenţia dată. 

Nu este clar motivul pentru care autorii propunerii au 

considerat că persoana dependentă de droguri poate fi 

influenţată mai curînd de o sancţiune pecuniară majorată dublu, 

decît de o sancţiune nepecuniară, care a afost redusă de două 

ori. 

Pct. 17(21)  cuprinde modificarea care majorează de 3 ori 

sancţiunea aplicată persoanei fizice pentru deversarea în apele 

de suprafaţă, de canalizare, canalele de irigare şi de desecare, 

peste limitele admisibile a substanţelor radioactive. în acelaşi 

timp sancţiunea amenzii pentru aceeaşi faptă în cazul persoanei 

juridice nu a fost majorată, mai mult ca atît, limita inferioară a 

amenzii fiind redusă de la 180 la 80 u.c. în condiţiile în care 

nota informativă nu oferă nici o motivare a acestei modificări 

disproporţionate, considerăm că propunerea dată este una 

nejustificată în partea ce ţine de modificările ce vizează 

sancţiunea. 

 

Se acceptă 

51. Sancțiunea art. 85 alin. (1) a fost 

modificată. 

 

52. Pct. 17(21)  cuprinde modificarea care majorează de 3 ori 

sancţiunea aplicată persoanei fizice pentru deversarea în apele 

Nu se acceptă 
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de suprafaţă, de canalizare, canalele de irigare şi de desecare, 

peste limitele admisibile a substanţelor radioactive. în acelaşi 

timp sancţiunea amenzii pentru aceeaşi faptă în cazul persoanei 

juridice nu a fost majorată, mai mult ca atît, limita inferioară a 

amenzii fiind redusă de la 180 la 80 u.c. în condiţiile în care 

nota informativă nu oferă nici o motivare a acestei modificări 

disproporţionate, considerăm că propunerea dată este una 

nejustificată în partea ce ţine de modificările ce vizează 

sancţiunea. 

 

52. Sancțiunea art. 113 alineatului (5) nu 

a fost modificată, pe cînd articolul a fost 

completat cu un nou alineat (7) care 

sancționează faptele de  deversarea 

nereglementată, în apele de suprafață, de 

canalizare, canalele de irigare și de 

desecare, peste limitele admisibile a 

substanțelor radioactive. 

53. La pct. 24 (29) din proiect se propune completarea art. 180 

cu unele alineate, dintre care al. (18) prevede răspunderea 

contravenţională a proprietarilor apartamentelor privatizate 

pentru eschivarea de la regimul stabilit de menţinere a 

curăţeniei şi respectare a ordinii în apartament, în casele 

scărilor, coridoare, în cabinele ascensoarelor şi subsoluri. în 

acest context e de remarcat că Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 

cu privire la locuinţe nu prevede o astfel de obligaţie a 

proprietarilor apartamentelor privatizate. Astfel, norma 

contravenţională implicit impune unor categoriide persoane 

obligaţii nejustificate. Prin urmare, considerăm necesar de a 

exclude alin. (18) din proiect. 

Nu se acceptă 

53. Modificarea respectivă are drept scop 

protejarea anumitor relații sociale ce 

reiesă din exploatarea în condiții  igieno-

sanitare a blocului locativ. 

 

54. La pct. 26(37), prin care se propune introducerea art. 2001 

, menţionăm că sancţiunea „imobilizarea vehiculului", indicată 

drept obligatorie la alin. (2) şi alin. (3), nu este menţionată în 

lista exhaustivă a sancţiunilor contravenţionale din art. 32 Cod 

contravenţional. Sub acest aspect este necesară fie introducerea 

acestei măsuri drept sancţiune contravenţională în Capitolul IV 

al părţii generale Cod contravenţional, fie renunţarea la o astfel 

de noţiune 

Se acceptă parțial 

54. Reglementările de la art. 432 C 

contravențional lit. e) prevede 

posibilitatea reținerii vehiculului, prin 

proiect noi redăm un nou cuprins acestei 

litere, dar care la fel persistă reținerea 

vehiculului. În acest context, cuvintele 

„imobilizarea vehiculului” urmează a fi 

înlocuite cu cuvintele „interzicerea 

exploatării vehiculului prin reţinerea sau 
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retragerea plăcii cu numărul de 

înmatriculare a acestuia”. 

 

55. Contrar celor indicate în nota informativă, art. 207 Cod 

contravenţional nu se referă la traficul de încărcături 

periculoase, de mare gabarit sau supragrele. 

Se acceptă 

55. Nota informativă a fost modificată. 

 

56. La pct. 30 (41) din proiect menţionăm că noua redacţie a 

alin. (1) art. 224 implicit indică anumite restricţii vizînd 

circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, restricţii ce nu sunt 

stabilite de legislaţia în vigoare. In acest sens este necesară o 

reformulare a redacţiei propuse. 

 

Nu se acceptă 

56. Modificările sunt în corespundere cu 

art. 8 al Legii drumurilor nr. 509 din 22 

iunie 1995 

57. Excluderea punctelor de penalizare drept sancţiune 

contravenţională din art. 229 nu este argumentată plausibil, în 

nota informativă fiind indicat doar că „sancţiunea este mult 

prea aspră", ceea ce este apreciativ şi nu justifică operarea 

modificărilor propuse. 

Se acceptă 

57.Din proiect: Sintagma „cu aplicarea a 2 

puncte de penalizare” și „cu aplicarea a 3 

puncte de penalizare” prevăzută la art. 229 

se exclude. 

 

58. La pct. 49 din proiect se propune excluderea din alin. (21) 

a cuvintelor „reglementărilor din domeniul comunicaţiilor 

poştale sau a". însă acest alineat nu cuprinde un astfel de text, 

pe cînd exact acest fragment se conţine în alin. (2) al aceluiaşi 

articol. în consecinţă nu este clar din care alineat se propune a 

exclude textul citat, în proiect urmînd a fi operte rectificările 

respective. 

Se acceptă 

58. Punctul 49 din proiect se exclude. 

 

59. La pct. 52(69)  din proiect (modificînd art. 301) se propune 

reducerea sumei minime a impozitului pe venit care permite 

persoanelor fizice neprezentarea declaraţiei cu privire la 

impozitul pe venit. Nota informativă nu indică nici un motiv 

care ar justifica agravarea în acest sens a situaţiei persoanelor 

respective, modificarea propusă fiind neîntemeiată. 

Se acceptă 

59. Modificările de la art. 301 alin. (1) au 

fost excluse din proiect. 
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60. La fel, la pct. 59(82,83)  se expun în redacţie nouă un şir de 

articole, printre care art. 361 şi art. 362, noua redacţie stabilind 

înăsprirea sancţiunilor existente. Nici în acest caz nota 

informativă nu oferă nici un motiv care ar justifica această 

soluţie legislativă de agravare a răspunderii pentru aceste 

contravenţii, sub acest aspect modificarea propusă fiind 

neîntemeiată, util fiind de a menţine sancţiunile existente. 

Nu se acceptă 

60. În nota informativă sunt argumentate 

modificările operate. 

 

61. La pct. 62(86)  se propune introducerea unui articol nou 

3653, care prevede la alin. (7) răspunderea pentru intrarea pe 

teritoriul sălilor sportive sau stadioanelor cu arme, muniţii 

aferente. însă noua redacţie a art. 361 alin. (5) deja prevede 

răspunderea pentru aflarea cu armă letală sau neletală în locuri 

aglomerate, cum ar fi: stadioane, săli de spectacol şi adunări 

publice, prevederile respective fiind dublate. în consecinţă este 

oportun de a exclude alin. (7) din articolul 3653. 

Se acceptă 

61. Articolul 3653 are un nou cuprins: 

„Articolul 3653. Încălcarea 

regulilor de comportament al spectatorilor 

la competiţii sportive oficiale desfăşurate 

în incinta sălilor sportive sau stadioanelor. 

(1) Pătrunderea spectatorilor în 

sălile sportive ori pe stadioane fără bilete 

ori cu încălcarea regulilor de acces 

stabilite de către organizator sau 

administrator sau cu faţa ascunsă, mascată 

pentru a împiedica identificarea persoanei 

sau pătrunderea cu animale, cu excepţia 

cîinilor călăuză cu botniţă 

se sancţionează cu amendă de la 

10 la 20 unităţi convenţionale ori cu 

muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 10 la 15 ore. 

(2) Aruncarea asupra 

spectatorilor, sportivilor ori forţelor de 

ordine, asupra bunurilor aflate în incinta 

sălilor sportive sau stadioanelor cu obiecte 

de orice fel, inclusiv substanţe chimice ori 

deteriorarea bunurilor amplasate în sălile 

sportive sau stadioane 
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se sancţionează cu amendă de la 20 la 

40 unităţi convenţionale ori cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

30 la 50 ore. 

(3) Introducerea în sălile sportive, 

terenuri de sport sau pe stadioane a 

emblemelor, a steagurilor, a pancartelor 

sau altor materiale ce conţin simboluri, 

imagini ori texte cu conţinut obscen, 

discriminatoriu, fascist ori extremist sau 

difuzarea lor prin orice mijloc  în sălile 

sportive sau pe stadioane 

se sancţionează cu amendă de la 40 la 

60 unităţi convenţionale ori cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

20 la 25 ore. 

 (4) Comercializarea biletelor contrar 

regulilor stabilite de organizatori 

se sancţionează cu amendă de la 80 la 

100 unităţi convenţionale ori cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

30 la 35 ore. 

(5) Introducerea ori aprinderea 

materialelor pirotehnice în timpul 

competiţiilor sportive oficiale, în sălile 

sportive, pe terenuri de sport sau pe 

stadioane 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 

120 unităţi convenţionale ori cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

35 la 50 ore. 
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(6) Deteriorarea, schimbarea locului 

semnelor ori indicatoarelor amplasate de 

organizator pentru a facilita accesul în 

sălile sportive sau stadioane 

se sancţionează cu amendă de la 120 la 

140 unităţi convenţionale ori cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

40 la 50 ore. 

(7) Neexecutarea imediată a dispoziției 

de evacuare din sălile sportive, terenuri de 

sport sau de pe stadioane de către 

spectatori, ca măsură de evacuare dispusă 

de către forţele de ordine ori de către 

organizatori 

se sancţionează cu amendă de la 140 la 

160 unităţi convenţionale ori cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

50 la 60 ore. 

(8) Intrarea în sălile sportive sau pe 

stadioane cu arme, muniţii, substanţe 

explozive, orice substanţe interzise sau 

obiecte ce pot pune în pericol viaţa ori 

sănătatea oamenilor 

se sancţionează cu amendă de la 160 la 

200 de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

30 la 60 de ore. 

 

 

62. La pct. 64 din proiect se propune substituirea cuvîntului 

„persoana" cu sintagma „participanţii la proces". Dat fiind 

faptul că, potrivit Capitolul II, participanţi la procesul 

Se acceptă 



42 
 

contravenţional sunt şi agentul constatator, procurorul, 

apărătorul, modificarea propusă implică extinderea şi asupra 

acestor categorii a dreptului de a lua cunoştinţă de toate actele 

şi materialele dosarului şi de a vorbi în faţa autorităţii 

competentă să soluţioneze cauza contravenţională prin 

interpret. Considerăm această modificare nejustificată, cu atît 

mai mult că nici nota informativă nu indică argumentele ce au 

stat la baza acestei soluţii. Mai mult ca atît, în prezent se 

constată că chiar şi în condiţiile reglementărilor actuale în 

materie de limbă utilizată în procesul contravenţional, 

persoanele în privinţa cărora a fost pornit procesul 

contravenţional abuzează de normele ce ţin de obligaţia 

asigurării acestor persoane cu interpret, invocînd neîntemeiat 

necunoaşterea limbii de stat pentru anularea procesului-verbal 

cu privire la contravenţie sau pentru atacarea hotărîrii 

judecătoreşti de respingere a contestaţiei. în acest context este 

oportun de a reduce cercul persoanelor ce beneficiază de 

dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi materialele 

dosarului şi de a vorbi în faţa autorităţii competentă să 

soluţioneze cauza contravenţională prin interpret, doar la 

persoanele fizice străine şi apartizii, în cazul cărora este 

explicabilă şi înţeleasă necunoaşterea limbii de stat. în cazul 

persoanelor avînd cetăţenia Republicii Moldova necunoaşterea 

limbii şi, implicit, neacordarea interpretului este invocată 

aproape în toate cazurile pentru eschivarea de la răspunderea 

pentru faptele contravenţionale comise. Sub acest aspect, o 

astfel de stare de lucruri constituie şi o încălcare a pricipiului 

egalităţii persoanelor în faţa legii, persoanele ce cunosc limba 

de stat fiind nejustificat dezavantajate în raport cu cele care nu 

o cunosc. 

 

62. Substituirea cuvîntului persoana cu 

cuvintele „participanții la proces” 

urmează a fi exclusă. 
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63. La pct. 65(87)  se propune completarea art. 382 alin. (4), 

persoanei citată de către autoritatea competentă să soluţioneze 

cauza contravenţională fiindu-i impusă obligaţia "să convină 

de comun acord la data şi ora cînd se va putea prezenta". 

Considerăm această formulare una defectuoasă, deoarece 

acordul este un act de voinţă liber şi prin natura sa nu poate fi 

obligatoriu. In condiţiile în care data şi ora propusă de către una 

dintre părţile acestui dialog nu convine celeilalte părţi, 

atingerea unui acord este imposibilă, astfel obligaţia impusă 

persoanei citate fiind de neexecutat, norma propusă în proiect 

fiind nefuncţională. 

Nu se acceptă 

63. Modificarea are drept scop instituirea 

unui mecanism prin care autoritățile 

competente de a soluționa cauzele 

contravenționale și alți participanți la 

procei ar putea conveni la data și ora cînd 

se va putea prezenta, modificînd actualul 

mecanism prin care decizia asupra datei și 

orei este stabilit unilateral.  

 

64. Prin modificarea propusă la pct. 70 din proiect 

competenţele agenţilor constatatori să examineze cauze 

contravenţionale şi să aplice sancţiuni sunt transmise instanţei 

de judecată, ceea ce nu este justificat. 

 

Se acceptă 

64. Modificarea a fost exclusă. 

 

65. La pct. 98(125) din proiect considerăm oportun de a 

menţine redacţia actuală a alin. (3) art. 440 doar cu substituirea 

sintagmei "3 zile" cu sintagma "10 zile lucrătoare", avînd în 

vedere că verificarea sesizării urmează să satisfacă totuşi 

anumite criterii de celeritate şi operativitate. 

Nu se acceptă 

65. În partea ce ține de completarea la alin. 

(1) art. 440 este necesară ca urmare a 

completării Codului contravențional cu 

procedura simplificată de examinare a 

cauzelor. 

Cu referirea la modificarea de la alin (3) 

este de menționat că în cazul constatării 

contravenţiei sunt necesare acţiuni de 

citare a persoanelor, acumulare de probe 

etc, iar potrivit art.382 citarea se face în 

aşa fel ca persoana chemată să primească 

invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data 

cînd ea trebuie să se prezinte în faţa 

autorităţii respective. Totodată, pentru 

acumularea de probe, din cadrul altor 
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autorităţi sau instituţii este nevoie de timp 

pentru recepţionarea acestora, care 

depăşeşte mult termenul de 3 zile stabilit 

în cod. Concomitent, menţionăm că 

majorarea termenului de la 3 la 15 zile 

calendaristice, nu va afecta 

promptitudinea şi operativitatea de 

acţiune a agentului constatator. 

 

66. La pct. 100(128) în completarea propusă la alin. (6) art. 443 

considerăm oportună indicarea unei adrese de contact/de 

corespondenţă, şi nu a adresei de domiciliu al martorului. 

Nu se acceptă 

66. Este inacceptabilă propunerea, or, 

domiciliul persoanei fizice este locul unde 

aceasta îşi are locuinţa statornică sau 

principală. 

 

67. La pct. 102(130) din proiect menţionăm că nulitatea 

absolută a procesului-verbal cu privire la contravenţie în urma 

neindicării "circumstanţelor comiterii" oferă posibilitatea 

contestatarului de a invoca abuziv neindicarea unor anumite 

circumstanţe neînsemnate, neindicate în procesul-verbal, 

pentru a cere declararea nulităţii acestuia. 

Nu se acceptă 

67. La sancționarea persoanei, agentul 

constatator în mod obligatoriu trebuie sa 

indice toate circumstanțele comiterii, 

această prevedere va contribui printre 

altele la individualizarea corectă a 

sancțiunii. 

 

68. Propunem completarea alin. (1) art. 4514 în final cu 

sintagma "stabilite la art. 443 alin. (4)". 

 

Nu se acceptă 

68. Propunerea de completare nu se 

consideră oportună. 

 

69. Considerăm oportun de a completa alin. (3) art. 4515 în 

final cu cuvintele ", în cazul în care la dosar este dovada 

informării fiecărei părţi". 

 

Se acceptă 
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70. Completarea alin. (1) art. 452 cu menţiuni privind 

respectarea Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal este nepotrivită, dat fiind faptul că 

în contextul acestei norme se enumera principiile de bază a 

judecării cauze contravenţionale, şi nu cerinţele faţă de acesta. 

Se acceptă 

70. Completarea ce se propune va fi 

exclusă. 

 

71. La pct. 109(135) din punct de vedere a tehnicii legislative 

este necesar de a numerota alineatele (3) şi (4) ca (21) şi (22), 

respectiv, după cum stabileşte art. 35 alin. (4) din Legea nr. 

780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative. 

 

Se acceptă 

72. La pct. 110(136) şi 112 din proiect menţionăm că 

interdicţia de înregistrare audio a şedinţei de judecată de către 

participanţi fără permisiunea instanţei este o restricţie 

nejustificată a drepturilor şi intereselor justiţiabililor. Mai ales 

este inutilă şi nemotivată o astfel de restricţie din moment ce 

şedinţele sunt publice, în condiţiile art. 394 alin. (5) şi art. 452 

Cod contravenţional. 

Nu se acceptă 

72. Caracterul public al şedinţei de 

judecată, atunci cînd şedinţa nu necesită a 

fi desfăşurată în mod secret, este extins 

asupra tuturor etapelor judecăţii: în fond, 

în apel, în recurs şi, în cazul în care există, 

în cadrul căilor extraordinare de atac. 

CtEDO studiază de fiecare dată rolul pe 

care l-a avut o instanţă naţională 

respectivă. Dacă instanţa spre exemplu a 

avut numai competenţa de a verifica doar 

corectitudinea aplicării legii de instanţele 

precedente, lipsa şedinţei publice nu este 

considerată de către Curte o încălcare a 

art.6(1), cu condiţia că decizia acestei 

instanţe superioare să fie publică. În 

realizarea acestui principiu legea prevede 

posibilitatea admiterii persoanelor care 

să efectueze înregistrări foto, audio şi 

video. Aceste acţiuni sunt permise doar de 

către preşedintele şedinţei de judecată în 
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limita respectării desfăşurării normale a 

judecăţii. 

 

73. Nota informativă indică la modul general nişte modificări 

la art. 473, modificări care lipsesc în textul proiectului. 

Se acceptă 

73. În nota informativă au fost operate 

modificările de rigoare. 

 

74. Ţinem să menţionăm că proiectul cuprinde mai multe 

modificări şi completări, ale căror motivare lipseşte în nota 

informativă sau este expusă sumar şi neargumentat. 

Considerăm că este inadmisibilă operarea amendamentelor în 

acte normative, cu atît mai mult în acte legislative, în condiţiile 

în care motivele amendării sunt netransparente şi nu au o 

explicaţie ce ar fi oferită clar opiniei publice. Potrivit art. 13 

alin. (1) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind 

actele legislative, iniţierea procedurii de elaborare a unui act 

legislativ este precedată de analiza ştiinţifică a consecinţelor 

politice, sociale, economice, financiare, juridice, culturale, 

sanitare şi psihologice ale reglementărilor în materie, de 

constatarea incompatibilităţii reglementărilor în vigoare cu 

cerinţele sociale existente. 

 

Se acceptă 

74. În nota informativă au fost operate 

modificările de rigoare. 

 

75. De rînd cu cele expuse considerăm necesară operarea unor 

amendamente în Codul contravenţional în ceea ce ţine de 

modul de examinare a contestaţiilor împotriva deciziilor de 

aplicare a sancţiunii contravenţionale în unele cazuri, în care 

soluţionarea cauzei nu cere examinarea fondului contestaţiei, 

în special, stabilind anumite cerinţe privind examinarea 

admisibilităţii contestaţiei. 

Astfel, în practica instanţelor judecătoreţti se constată o 

deficienţă a procedurii de examinare a contestaţiilor depuse 

tardiv, în cazurile în care solicitată repunerea în termen sau fără 

Nu se acceptă 

75. Procedura de contestare a hotărîrii 

privind sancționarea persoanei este 

reglementată de art. 448 C. 

contravențional. 

Pot exista cazuri cînd contestația este 

depusă peste 15 zile, astfel persoana poate 

solicită repunerea acesteia în termen ca 

urmare a unor circumstanțe obiective ce 

justifică. În acest context, instanța 
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ca o astfel de cerere să fie susţinută de motive temeinice, în 

condiţiile art. 448 alin. (5) Cod contravenţional. În astfel de 

cazuri instanţele, de regulă, purced la examinarea cauzei în 

fond, cercetînd motivele pe care este întemeiată contestaţia, 

audiind părţile, ceea ce consumă timp şi efort considerabil atît 

al instanţei, cît şi al participanţilor la proces, pentru ca, în final, 

să fie emisă o hotărîre prin care contestaţia să fie respinsa ca 

tardivă. Cererile agentului constatator, de respingere a 

contestaţiei ca tardivă tară examinarea în fond, sunt respinse, 

comunicîndu-se de către instanţă că se va pronunţa asupra 

acestei cereri în hotărîre. Astfel, este necesară stabilirea unor 

reglementări clare cu privire la respingerea ca inadmisibilă a 

unei contestaţii tardivitatea căreia s-a constatat deja de la 

început, fără examinarea acesteia în fond. De asemenea, ţinînd 

cont de cele expuse la pct. 1 este necesară stabilirea clară a 

respingerii ca inadmisibilă, fără examinare în fond, a 

contestaţiei depuse în condiţiile achitării amenzii 

contravenţionale în mărime de 50%, potrivit art. 34 alin. (3) 

Cod contravenţional. 

La fel, în practică se constată că unii contestatari, inclusiv 

reprezentaţi de jurişti, depun contestaţiile direct la instanţa de 

judecată, şi nu la autoritatea din care face parte agentul 

constatator, aşa cum stabileşte expres art. 448 alin. (2) Cod 

contravenţional. Acest fapt contribuie la tergiversarea 

examinării cauzei contravenţionale şi creează dificultăţi 

suplimentare participanţilor la proces. în vederea asigurării 

celerităţii şi simplificării procesului contravenţional, este 

necesar de a stabili clară a respingerea ca inadmisibilă, fără 

examinare în fond, a contestaţiei depuse cu încălcarea 

cerinţelor stabilite de legiuitor la art. 448 alin. (2) Cod 

contravenţional. 

urmează să efectuează un șir de acțiuni 

menite să stabiliească acest fapt. 

În partea ce ține de depunerea contestației 

legea prevede expres obligativitatea 

depunerii la acesteia la autoritatea din care 

face parte agentul constatator care a 

examinat cauza. 
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în acest sens este util de a completa Codul contravenţional cu 

un set de norme, stabilind respingerea contestaţiei ca 

inadmisibilă, fără examinarea acesteia în fond, norme ce ar 

însuma cele expuse cu privire la cazurile cînd examinarea 

contestaţiei în fond nu este necesară, precum şi alte eventuale 

cazuri în care, în vederea asigurării celerităţii şi simplificării 

procesului contravenţional, soluţia eficientă este respingerea 

contestaţiei ca inadmisibilă, fără examinare în fond. 

 

76. De asemenea, în practica aplicării legislaţiei ce ţine de 

consemnarea martorilor asistenţi în procesul-verbal al acţiunii 

procesuale de constatare a contravenţiei au fost elucidate 

anumite deficienţe ce ţin de calitatea de martor asistent a unor 

anumite categorii de persoane. Astfel, în unele cazuri instanţa 

de judecată apreciază martorul asistent, coleg al agentului 

constatator, drept o persoană avînd legături de serviciu cu 

agentul constatator, urmărind, în fond, scopuri comune cu cel 

din urmă şi interesată în respingerea contestaţiei, deci, 

inadmisibilă în calitate de martor asistent. Motivul dat este 

dificil de a fi combătut, deoarece se bazează pe aprecierea 

instanţei, care nu poate fi prevăzută din timp, astfel încît de 

către agentul constatator ar fi luate măsuri ce ar înlătura un 

astfel de temei de anulare a procesului-verbal. în astfel de 

cazuri deficienţa cu care se confruntă agentul constatator 

rezultată din incertitudinea existentă asupra faptului dacă o 

persoană sau alta, angajat al autorităţii publice pe care o 

reprezintă agentul constatator, poate în calitate de martor 

asistent a consemna lipsa contravenientului la întocmirea 

procesului-verbal sau refuzul contravenientului de a semna 

procesul-verbal. în acest context, este necesară o soluţie certă 

şi clară, care ar exclude orice dubii în privinţa persoanelor, care 

pot fi atrase în calitate de martor asistent în condiţiile art. 443 

Nu se acceptă 

76. În acest sens legea contravenționala la 

art. 388 alin. (8)  face o claritate, astfel, 

calitatea de martor asistent poate fi 

atribuită doar unei persoane dezinteresate 

pentru a atesta prin semnătură caracterul 

veridic al faptelor consemnate.  

Este inadmisibil atestarea prin semnătura 

a caracterului verific al faptelor 

consemnate de către persoanele 

cointeresate în cauza contravențională. 

În susținerea celor expuse, Curtea 

supremă de Justiție a emis Recomandarea 

nr. 72 cu privire la recunoaşterea 

colegului de serviciu al agentului 

constatator în calitate de martor în 

procedura contravenţională. 
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alin. (6) Cod contravenţional, ceea ce ar contribui considerabil 

la aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei şi la 

sporirea calităţii actelor de procedură contravenţională 

efectuate de agentul constatator, totodată înlesnind activitatea 

instanţelor judecătoreşti, fiind excluse cel puţin unele temeiuri 

nejustificate şi pretinse de contestare a actelor de sancţionare 

contravenţională. O astfel de soluţie ar fi indicarea în Codul 

contravenţional a posibilităţii atragerii în calitate de martor 

asistent a colegului agentului constatator, cel puţin în cazurile 

contravenţiilor enumerate la art. 408 alin. (1) Cod 

contravenţional. 

 

77. Propunem completarea art. 399 alin. (2) Cod 

contravenţional în final cu cuvintele "şi procesele-verbale cu 

privire la contravenţie". Această completare este necesară, dat 

fiind faptul că în multiple situaţii procesul-verbal cu privire la 

contravenţie a fost întocmit de agentul constatator din cadrul 

altei autorităţi, decît cea de competenţa căreia ţine examinarea 

faptei contravenţionale, iar autoritatea competentă de a 

soluţiona cauza a emis decizia de aplicare a sancţiunii. în astfel 

de cazuri în practica instanţelor judecătoreşti, inclusiv în 

practica Curţii de Apel Chişinău se consideră deseori că 

procesul-verbal cu privire la contravenţie a fost întocmit cu 

încălcarea competenţei, opinia dată fiind bazată pe faptul că, la 

moment, art. 399 alin. (2) Cod contravenţional prevede doar 

întocmirea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor 

de către agentul constatator din cadrul altei autorităţi, decît cea 

de competenţa căreia ţine examinarea faptei contravenţionale, 

ceea ce implică necesitatea întocmirii suplimentar a 

procesului-verbal cu privire Ia contravenţie deja de agentul 

constatator de a cărui competenţă ţine soluţionarea cauzei. însă 

întocmirea proceselor-verbale cu privire la contravenţie cu 

Nu se acceptă 

77. Prin completările propuse prin proiect, 

aceasta dificultate întimpinată urmează a 

fi înlăturată. 
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remiterea lor către autoritatea competentă ar contribui la 

celeritatea şi simplificarea procesului contravenţional. De rînd 

cu cele expuse, menţionăm necesitatea perfectării proiectului 

de lege din punct de vedere tehnico-redacţional, sub aspectul 

prevederilor art. 19 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 

2001 privind actele legislative, 

13. Agenția Națională 

pentru Siguranța 

Alimentelor 

78. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor ( Agenţie) 

cu referire la nr.03/4313 din 28 aprilie 2017 pe marginea 

proiectului de Lege pentru modificarea Codului 

contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 , vă 

comunică următoarele modificări şi completări: 

La articolul 196 alin.(2),(9),(10) sintagma „de origine animală" 

se substitue sintagma „produselor alimentare". Articolul se 

completează eu alineate ((1.3) cu următorul cuprins: „(13) 

desfăşurarea activităţii  de comerţ cu hrană  pentru animale în 

lipsa autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare 

se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 

60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere." 

Articolul. 1961 va avea următorul cupnris: 

„Articolul 1961 încălcarea normelor sanitar-veterinare în 

domeniul farmaceutic veterinar şi al asistenţei medicale 

veterinare. 

Practicarea ca profesie a activităţii de asistenţa medicală 

veterinară sau farmaceutice veterinare în lipsa studiilor 

medicale veterinare. 

se sancţionează cu amendă de la 40 pînă la 80 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 

pînă la 170 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(2) Încălcarea regulilor de prescriere a reţetelor şi de eliberare 

a produselor farmaceutice de uz. veterinar. 

Se acceptă parțial 

78. Prevederile propuse au fost incluse în 

proiect. 

„Articolul 1961. Încălcarea normelor 

sanitar-veterinare în domeniul farmaceutic 

veterinar şi al asistenţei medicale 

veterinare 

(1) Practicarea ca profesie a activităţii de 

asistenţa medicală veterinară sau 

farmaceutice veterinare în lipsa studiilor 

medicale veterinare 

se sancţionează cu amendă de la 40 pînă la 

80 unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 120 pînă la 170 

unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice. 

(2) Încălcarea regulilor de prescriere a 

reţetelor şi de eliberare a produselor 

farmaceutice de uz veterinar 

se sancţionează cu amendă de la 5 pînă la 

30 unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 50 pînă la 120 

unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice. 

(3) Desfăşurarea activităţii farmaceutice 

veterinare în locuri neautorizate. 
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se sancţionează cu amendă de la 5 pînă la 30 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 

pînă la 120 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(3) Practicarea de către persoana autorizată a unor genuri de 

activitate neindicate în autorizaţie. 

se sancţionează eu amendă de la 50 pînă la 100 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 

pînă la 200 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(4) Desfăşurarea activităţii farmaceutice veterinare în locuri 

neautorizate. 

se sancţionează cu amendă de la 50 pînă la 100 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 

pînă la 200 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(5) Păstrarea şi etichetarea neconformă a produselor 

farmaceutice de uz veterinar, precum şi depozitarea, 

distribuirea, comercializarea şi utilizarea produselor 

farmaceutice de uz veterinar neautorizate, interzise, expirate, 

sau fară documentul care să ateste calitatea şi/sau provenienţa 

acestora. 

se sancţionează cu amendă de la 50 pînă la 100 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 

pînă la 200 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(6) Nerespectarea prevederilor legale privind păstrarea 

evidenţelor referitoare la animalele tratate, nerespectarea 

perioadei de aşteptare pentru animalele/păsările tratate sau a 

produselor obţinute de la acestea 

se sancţionează cu amendă de la 30 pînă la 80 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 

pînă la 160 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(7) Nerespectarea prevederilor legale care reglementează 

fabricaţia, distribuţia, comercializarea şi utilizarea produselor 

se sancţionează cu amendă de la 50 pînă la 

100 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 150 pînă 

la 200 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu 

amendă de la 200 la 300 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(4) Păstrarea şi etichetarea neconformă a 

produselor farmaceutice de uz veterinar, 

precum şi depozitarea, distribuirea, 

comercializarea şi utilizarea produselor 

farmaceutice de uz veterinar neautorizate, 

interzise, expirate, sau fară documentul 

care să ateste calitatea şi/sau provenienţa 

acestora 

se sancţionează cu amendă de la 50 pînă la 

100 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 pînă 

la 150 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu 

amendă de la 150 pînă la 200 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(5) Nerespectarea prevederilor legale 

privind păstrarea evidenţelor referitoare la 

animalele tratate, nerespectarea perioadei 

de aşteptare pentru animalele/păsările 

tratate sau a produselor obţinute de la 

acestea 

se sancţionează cu amendă de la 30 pînă la 

80 unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 100 pînă la 160 

unităţi convenţionale aplicată persoanei 
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farmaceutice de uz veterinar, al aditivilor furajeri şi a hranei 

pentru animale. 

se sancţionează cu amendă de la 50 pînă la 1 00 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 

pînă la 200 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(8) Folosirea antibioticelor în hrana pentru animale în calitate 

de stimulatori de creştere sau cu scop profilactic. 

se sancţionează cu amendă de la 20 pînă la 60 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 

pînă la 200 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(9) Netransmiterea notificărilor privind operaţiunile de 

import/export/utilizare a produselor din domeniul farmaceutic 

veterinar şi din domeniul hranei pentru animale. 

se sancţionează cu amendă de la 30 pînă la 80 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(10) Modificarea adusă produselor farmaceutice de uz 

veterinar înregistrate, a instrucţiunilor de utilizare şi 

informaţiilor de pe etichetă, de către producători, importatori 

fără informarea scrisă a autorităţii competente. 

se sancţionează cu amendă de la 50 pînă la 1 00 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 

pînă la 200 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice." 

 

juridice. 

(6) Nerespectarea prevederilor legale care 

reglementează producerea, distribuţia, 

comercializarea şi utilizarea produselor 

farmaceutice de uz veterinar, al aditivilor 

furajeri şi a hranei pentru animale. 

se sancţionează cu amendă de la 50 pînă la 

100 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 150 pînă 

la 200 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice. 

(7) Folosirea antibioticelor în hrana pentru 

animale în calitate de stimulatori de 

creştere sau cu scop profilactic. 

se sancţionează cu amendă de la 50 pînă la 

100 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 200 pînă 

la 300 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu 

amendă de la 500 pînă la 1000 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(8) Netransmiterea notificărilor privind 

operaţiunile de import/export/utilizare a 

produselor din domeniul farmaceutic 

veterinar şi din domeniul hranei pentru 

animale. 

se sancţionează cu amendă de la 30 pînă la 

80 unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice. 

(9) Modificarea adusă produselor 

farmaceutice de uz veterinar înregistrate, a 

instrucţiunilor de utilizare şi informaţiilor 
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de pe etichetă, de către producători, 

importatori, fără informarea scrisă a 

autorităţii competente. 

se sancţionează cu amendă de la 50 pînă la 

100 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 pînă 

la 1500 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu 

amendă de la 150 pînă la 200 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

 

 

79. Articolul 273 se completa cu alin. (17) cu următorul 

cuprins:  

„(17) desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare 

de origine vegetală şi animală, animale vii, subproduse de 

origine animală nedestinate consumului uman, în lipsa 

autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare/certificatului de 

înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor, se 

sancţionează cu aplicarea persoanei cu funcţie de răspundere a 

următoarelor amenzi: 

în unităţi ale comerţului ambulant, de la 30 la 60 de unităţi 

convenţionale; 

în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de alimentaţie 

publică cu suprafaţa comercială de pînă la 100 m:, de la 60 la 

120 de unităţi convenţionale; 

în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de alimentaţie 

publică cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 irr, de la 120 

la 180 de unităţi convenţionale; 

în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de alimentaţie 

publică cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 nr, de la 180 

la 240 de unităţi convenţionale; 

Nu se acceptă 

79. Propunerea înaintată se regăsește în alte 

reglementări actuale și propuneri înaintate 

la respectivul proiect de lege. A se vedea 

punctul 80 din tabel. 
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în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre 

comerciale, în pieţe, de la 240 la 300 de unităţi convenţionale. 

80. La articolul 274: 

alin. (3) şi (4) se expun în următoarea redacţie: ,, (3) 

Comercializarea produselor alimentare în lipsa documentelor 

ce confirmă provenienţa, siguranţa şi calitatea acestora 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 

120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere.", 

necesitatea fiind argumentată de faptul excluderii noţiunii de 

„produs perisabil" 

din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul 

interior. 

,, (4) Comercializarea produselor alimentare cu nerespectarea 

condiţiilor de păstrare, transportare şi în lipsa condiţiilor 

sanitar-veterinarc şi pentru siguranţa alimentelor 

se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 

180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere." 

Se acceptă 

80. La articolul 274 alineatul (3) și (4) vor 

avea următorul cuprins: 

,, (3) Comercializarea produselor 

alimentare în lipsa documentelor ce 

confirmă provenienţa, siguranţa şi calitatea 

acestora 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 

de răspundere., 

(4) Comercializarea produselor alimentare 

cu nerespectarea condiţiilor de păstrare, 

transportare şi în lipsa condiţiilor sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 

de răspundere.”. 

 

14. Consiliul Concurenței 81. Plenul Consiliului Concurenţei, în cadrul şedinţei din 25 

mai 2017, a examinat în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) şi 

art. 41 alin. (1) lit. d) ale Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 

2012, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 noiembrie 2008 şi, 

în limitele competenţei sale, comunică următoarele. 

Conform art. 12 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 183 din 11 

iulie 2012 sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale 

Se acceptă 

81. Prevederile au fost incluse în proiect. 

„Articolul 3305. Încălcarea legislaţiei din 

domeniul concurenţei  

(1) Acţiunile sau inacţiunile persoanelor 

cu funcţie de răspundere din cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor administraţiei 

publice centrale și locale, ale membrilor 
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autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau 

locale care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, iar 

conform alin. (3) al aceluiaşi articol faptele autorităţilor şi 

instituţiilor administraţiei publice realizate contrar prevederilor 

alin. (1) constituie încălcări ale prezentei legi. 

In acest sens, urmează a fi operate modificări în Codul 

contravenţional, în vederea asigurării aplicării eficiente a Legii 

concurenţei în partea ce se referă la atragerea la răspundere a 

persoanelor în cauză pentru încălcarea prevederilor Legii 

concurenţei cât şi în partea ce vizează aplicarea răspunderii 

pentru neexecutarea în termen sau executarea 

necorespunzătoare a deciziilor şi prescripţiilor emise de 

Consiliul Concurentei. 

Totodată, în scopul implementării art. 335 alin. (1) din Acordul 

de Asociere RM-UE şi având în vedere acţiunile indicate în 

Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014, 

urmează a fi efectuate modificări în legislaţie în vederea 

excluderii prevederilor privind publicitatea destinată 

consumatorilor din domeniul de competenţă al Consiliului 

Concurenţei. 

In acest context, ca urmare a necesităţii implementării 

prevederilor normative menţionate, cât şi ţinând cont de 

scrisoarea Ministerului Justiţiei nr. 03/4297 din 27 aprilie 2017 

prin care a fost indicat că, prezentarea propunerilor ce vizează 

amendarea Codului contravenţional urmează a fi remise în 

adresa ministerului întru elaborarea si definitivarea proiectelor 

unice de modificare şi completare a legii contravenţionale, 

Consiliul Concurenţei prezintă următoarele propuneri de 

modificare şi completare.  

organelor colegiale, de restrângere, 

împiedicare sau denaturare a concurenţei, 

stabilite prin decizia Consiliului 

Concurenţei, 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 

150 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 

300 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcţie de răspundere. 

(2) Neexecutarea în termen sau executarea 

necorespunzătoare a deciziilor şi 

prescripţiilor emise de Consiliul 

Concurenţei în vederea aplicării legislaţiei 

din domeniul concurenţei, ajutorului de 

stat şi publicităţii, 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 

200 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcţie de răspundere, cu 

amendă de la 150 la 300 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”. 
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Codul urmează să fie completat cu articolul 3305 cu următorul 

cuprins: „Articolul 3305. Încălcarea legislaţiei din domeniul 

concurenţei (1) Acţiunile sau inacţiunile persoanelor cu funcţie 

de răspundere din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

administraţiei publice centrale  locale, ale membrilor organelor 

colegiale, de restrângere, împiedicare sau denaturare a 

concurenţei, stabilite prin decizia Consiliului Concurenţei, 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 

300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere. 

(2) Neexecutarea în termen sau executarea necorespunzătoare 

a deciziilor şi prescripţiilor emise de Consiliul Concurenţei în 

vederea aplicării legislaţiei din domeniul concurenţei, 

ajutorului de stat şi publicităţii, 

se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 

200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice." 

Articolul 364 urmează a fi modificat în următoarea redacţie: 

alineatul (6) urmează a avea următorul cuprins: 

"(6) Prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii 

neoneste, neautentice, amorale, sexiste sau a oricărei alte 

publicităţi ce contravine legii de către agenţii de publicitate, 

care afectează drepturile agenţilor economici" şi în continuare 

după text. 

articolul urmează să fie completat cu alineatul (61) cu 

următorul cuprins: 

"(61) Prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii 

neoneste, neautentice, amorale, sexiste sau a oricărei alte 
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publicităţi destinate consumatorilor ce contravine ordinii 

publice de către agenţii de publicitate, 

se sancţionează cu amendă de la 20 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 

500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice." 

La articolul 400 alineatul (1), după textul art. 364 alin. (151) 

urmează să se completeze cu textul "şi (61)". 

La articolul 4041 alineatul (1), după cifrele "3303" urmează să 

se completeze cu cifrele "3305". 

15. Consiliul pentru 

Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și 

Asigurarea Egalității 

82. La propunerea de modificare a art. 34 Cod contravenţional 

(pct.4 din proiect), Consiliul propune substituirea în alin. (3) 

lit. b) a cuvântului „definitive” cu cuvântul „irevocabile”, în 

vederea asigurării unui tratament echitabil persoanelor care 

contestă hotărârea definitivă. 

Nu se acceptă 

82. În Jurisprudența sa, Curtea 

Constituțională a statuat că hotărîrile 

judecătorești devin executorii odată ce 

sunt definitive. 

83. Introducerea alin.(11) la art. 36 Cod contravenţional (pct. 5 

din proiect) va avea ca efect dezavantajarea anumitor persoane 

pe criteriu de avrere. Astfel, vor fi scutite de aplicarea 

punctelor de penalizare doar persoanele solvabile, iar celorlalte 

persoane li se vor aplica punctele de penalizare, fiind 

sancţionaţi mai dur pentru acelaşi tip de încălcare (amendă plus 

puncte de penalizare). Pentru a asigura securitatea circulaţiei 

rutire considerăm necesar de a aplica în mod egal asupra 

tututror persoanelor măsurilor coercitive (amenda şi punctele 

de penalizare), indiferent de resursele financiare de care 

dispun. Drept urmare, Consiliul nu susţine această propunere. 

Se acceptă 

83. Completarea a fost exclusă din proiect. 

 

84. Prin completarea Codului contravenţional cu art. 441 (pct. 

6(7)  din proiect), se propune introducerea prevederilor ce ţin 

de aplicarea sancţiunii mai blînde. Una din circumstanţele ce 

trebuie evaluate la aplicarea sancţiunii mai blânde este 

„personalitatea contravenientului”, sintagmă care lasă loc de 

interpretări. Dacă intenţia legiuitorului a fost să dea dreptul 

autorităţii competente de soluţionarea cauzei să ţină cont 

Nu se acceptă 

84. La aplicarea sancțiunii mai blînde sub 

formă de amendă, una din condițiile ce 

urmează a fi analizate este personalitatea 

contravenientului, acesta incluzînd printre 

altele, ansamblul 
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inclusiv de circumstanţele personale ale contravenientului, aşa 

cum este specificat în legislaţia similară din România 

(Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, art. 21), şi să aplice sancţiuni mai blânde, 

atunci expunerea acestui fapt prin sintagma „personalitatea 

contravenientului” nu exprimă aceasta. Din contra, acest lucru 

va duce la interpretări şi abuzuri din partea celor care vor aplica 

prevederile date. Din aceste considerente, Consiliul propune 

substituirea sintagmei „personalitatea” din articolul citat, cu 

sintagma „ circustanţele personale ale”, fiind analog 

prevederilor române. 

 

trăsăturilor psihice negative, definitorii 

personalităţii contravenientului de o 

anumită orientare să zicem ilegală. 

Posibilitatea reeducării ulterioare prin 

neaplicarea unei contravenții sub formă de 

amendă în limitele maxime, este în 

legătură strînsă cu trăsuturile acesteia. 

 

85. Propunerea de completare a art. 231 cu alin. (6), (7), (8) 

Cod contravenţional (pct. 35 din proiect) o considerăm 

prematură, dat fiind faptul că ele sancţionează nerespectarea 

anumitor situaţii nereglementate din punct de vedere juridic la 

moment, şi anume, conducerea vehiculului de către o persoană 

deţinătoare de permis de conducere pentru începător; asistarea 

persoanei care conduce vehiculul; perioada de probaţiune după 

obţinerea permisului de conducere. 

Se acceptă 

85. Art. 231 alineatele (6),(7) și (8) din 

proiect, urmează a fi excluse. 

 

86. Referitor la propunerea de modificare a art. 395 Cod 

contravenţional (pct. 70 din proiect) prin expunerea într-o nouă 

redacţie a lit. b) alin. (1), şi anume, ,,b) cauzele 

contravenţionale indicate la art. 400-42310”, considerăm că este 

o greşeală de redactare deoarece art. 400-42310 nu 

reglementează componente de contravenţii, ci competenţa 

anumitor autorităţi. în acest sens, Consiliul propune revederea 

punctului dat şi expunerea într-o nouă redacţie. 

Se acceptă 

86. Completarea a fost exclusă din proiect. 

 

87. În contextul modificărilor propuse Consiliul vine cu 

solicitarea de a modifica prevederile alin.(2) art. 542 Cod 

contravenţional prin excluderea sintagmei „de către angajator 

a”, fapt care ar permite sancţionarea tuturor formelor de 

Nu se acceptă 

87. Reieșind din specificul componenței 

de contrvenție se urmărește protejarea 

relațiilor sociale în domeniul muncii, 
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hărţuire şi nu doar a celei exercitate de către angajator asupra 

angajaţilor săi, inclusiv sancţionarea hărţuirii dintre colegii de 

muncă. 

De asemenea, Consiliul propune completarea art. 712 Cod 

contravenţional cu prevederi ce ţin de tragerea la răspundere 

contravenţională a persoanelor juridice pentru împiedicarea 

activităţii Consiliului. Argumentarea Consiliului ţine de 

incoerenţa dintre prevederile art. 542, art. 651, art. 711 Cod 

contravenţional, pe de o parte şi art. 712Cod contravenţional, 

pe de altă parte, la capitolul subiecţilor pasibili de răspundere 

contravenţională. Astfel, sunt pasibili de răspundere 

contravenţională în baza art. 712 Cod contravenţional, doar 

persoanele fizice şi persoanele cu funcţii de răspundere, pe 

când în baza art. 542, art. 651, art. 711 Cod contravenţional pot 

răspunde atât persoanele fizice şi persoanele cu funcţii de 

răspundere, cât şi persoanele juridice. în conformitate cu 

prevederile art. 3 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea 

egalităţii din 25.05.2012, subiecţi în domeniul discriminării 

sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. 

De asemenea, art. 15 alin. (2) din Legea nr. 121 cu privire la 

asigurarea egalităţii din 25.05.2012 impune obligaţia de a pune 

la dispoziţia Consiliului a copiilor actelor solicitate necesare 

pentru soluţionarea plângerii şi de a oferi informaţii şi 

explicaţii atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice. Lipsa 

menţiunii referitoare la posibilitatea de tragere la răspundere 

contravenţională a persoanei juridice, în baza art. 712 Cod 

contravenţional, face ineficientă activitatea Consiliului, în 

situaţia în care persoana fizică sau cea cu funcţie de răspundere 

este imposibilă de identificat. 

astfel nefiind posibilă excluderea 

cuvîntului angajator. 

16.  Curtea de Apel Chișinău 88. Cu privire la modificarea ai. 1 art. 4515 Cod 

contravenţional, Curtea de Apel Chişinău Vă informează că în 

conformitate cu regulile procedurale în materie penală şi civilă, 

Nu se acceptă 

88. Este de menționat că Deciziile privind 

examinarea contravenţiei în temeiul 
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cauzele în ordine de recurs sunt judecate de un complet format 

din trei judecători ai aceleiaşi instanţe, adică în colegiu, de 

aceea considerăm că cauzele contravenţionale în baza 

procedurii simplificate de constatare, la fel urmează a fi 

examinate în ordine de recurs în complet de judecată format 

din 3 judecători or, examinarea acestor categorii de cauze în 

ordine de recurs de un singur judecător ar veni în contradicţie 

cu celelalte norme procedurale în materie penală, civilă şi 

contravenţională, ceea ce ar putea afecta dreptul garantat prin 

prisma art. 6 şi din Convenţia CEDO. 

 

constatării agentului constatator pot fi 

contestate cu recurs în termen de 15 zile 

lucrătoare  de la aplicarea sancțiuni, în 

instanța de fond și nu Curtea de Apel, 

totodată, aceasta fiind unica cale de atac 

împotriva deciziei de sancționare. 

 

89. Nu susţinem ultima sintagmă a proiectului legii cu privire 

la modificarea art. 4516 al. 3 Cod contravenţional şi anume 

sintagma ce prevede "refuzul de a accepta încheierea acordului 

de colaborare nu este pasibil nici unei căi de atac", deoarece 

considerăm că fiecare lege nouă elaborată trebuie să contribuie 

activ la asigurarea şi apărarea drepturilor depline ale omului 

inclusiv şi a drepturilor cu privire la calea de atac împotriva 

actelor prin care consideră acesta că i-au fost lezate careva 

drepturi sau interese corotite de lege. Or, Constituţia Republicii 

Moldova acordă fiecărui cetăţean dreptul de a se adresa justiţiei 

pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale 

legitime, părţile având dreptul la un proces echitabil. 

Considerăm că, autoul proiectului urmează să revizuiască 

proiectul normei prevăzute de art. 4516 al. 3 Cod 

contravenţional, astfel ca acesta să ofere suficiente garanţii cu 

privire la respectarea dreptului la un recurs efectiv. 

 

Nu se acceptă 

89. Persoana nu este privată de dreptul la 

un recurs efectiv, totodată, alin. (6) și (7) 

reglementează procedura de contestare a 

acordului de colaborare. 

 

90. De asemenea, nu susţinem varianta propusă spre avizare cu 

privire la modificarea art. 471 Cod Contravenţional, şi anume 

în partea instituirii termenului de 30 zile privind examinarea în 

ordine de recurs a cauzei contravenţionale iar în susţinerea 

Se acceptă  

90. Modificarea la art. 471 se exclude din 

proiect. 
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poziţiei comunicăm că în conformitate cu prevederile al. 1 art. 

471 Cod Contravenţional, la examinarea în ordine de recurs a 

cauzelor contravenționale se dispune citarea părţilor 

participante la proces. în conformitate cu art. 382 al. 3 Cod 

Contravenţional, citarea se face în aşa fel ca persoana chemată 

să primească invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data când 

ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective. 

Considerăm că termenul propus de autorul proiectului cu 

privire la examinarea în ordine de recurs a cauzei 

contravenţionale este foarte mic vizavi de acţiunile procesuale 

ce urmează a fi efectuate din data când dosarul contravenţional 

a parvenit în instanţa de recurs şi anume înregistrarea în PGD, 

repartizarea, numirea/pregătirea examinării cauzei, citarea 

părţilor în şedinţa de judecată, etc. Din practica judiciară s-a 

stabilit că termenul necesar pentru examinarea unei cauze 

contravenţionale în ordine de recurs, orientativ este de până la 

90 zile (31uni) de la data intrării dosarului în instanţă. 

 

91. Totodată considerăm necesar de a propune autorului 

proiectului revizuirea prevederilor legale ce ţine de prezenţa 

părţilor participante la proces la examinarea în ordine de recurs 

a materialelor contravenţionale si anume: examinarea cauzelor 

contravenţionale să fi dispusă fără participarea părţilor iar în 

susţinerea acestei poziţii Vă comunicăm că instanţa de recurs 

judecă recursul în limitele temeiurilor invocate în recurs cu 

privire la legalitatea şi temeinicia hotărârii emise de instanţa de 

fond. Or, instanţa de recurs examinează cauza în limitele 

recursului declarat, cu privire la persoana care a declarat 

recursul şi în baza probelor administrate la dosar. Poziţia 

invocată de recurent se verifică de instanţa de recurs potrivit 

recursului declarat de acesta iar poziţia intimatului se verifică 

Nu se acceptă 

91. Prezența părților egale și instanța 

independentă sunt trăsăturile generice ale 

contradictorialității. Realizarea lor în 

cadrul procesului contravențional permite 

a formula concluzia referitoare la 

corespunderea acestei proceduri 

conceptelor și reflectărilor juridice 

generale privind contradictorialitatea. 

Astfel, putem vorbi de un proces 

contradictoriu în situația în care părțile 

(participanții) la procesul judiciar pot 
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potrivit referinţei depuse, de aceea prezenţa părţilor în şedinţa 

de judecată nu este necesară. 

De altfel, procedura în ordine de recurs în materie penală în 

faţa Curţii Supreme de Justiţie are loc rară participarea părţilor. 

Menţionăm că instanţa de recurs pe cauzele contravenţionale 

este ultima instanţă, iar potrivit Legislaţiei altor state, şi anume 

Grecia, Franţa, Irlanda, Estonia, SUA, Danemarca permite 

instanţei judecătoreşti superioare, să organizeze în formă 

exclusiv scrisă procesul de examinare a cauzei fară utilizarea 

şedinţelor cu participarea directă a părţilor. La fel, procesul în 

faţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului are loc în formă 

scrisă şi doar la necesitate şi la decizia judecătorilor se 

organizează audieri a părţilor. 

Atragem atenţia autorului proiectului că în urma operării 

modificărilor propuse se va asigura un mecanism eficient de 

uniformizare a practicii judiciare şi nu mai puţin important se 

va economisi timp şi resurse atât pentru instanţă cât şi pentru 

părţile la proces. 

 

activ și în condiții egale de a disputa, de a-

și dovedi dreptatea, de a expune 

argumentele și a 

interpreta faptele, evenimentele și probele 

din cadrul dosarului, contribuind astfel la 

stabilirea 

adevărului. 

17.  Inspectoratul de Stat 

pentru Supravegherea 

Geodezică, Tehnică şi 

Regim 

 Se acceptă 

92. Articolul 93 alineatul (1), prima 

propoziție va avea următorul cuprins: 

„(1) Nerespectarea legislaţiei şi a 

standardelor de stat în domeniul geodeziei, 

topografiei, cartografiei, geoinformaticii şi 

cadastrului prin:”. 
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  94. Propunem completarea unei litere noi la alin.l) cu următorul 

conţinut: „a1) nerespectarea actelor legislative şi normative în 

domeniu”. Cît privesc stipulările alin. 2 art. 93 din Codul 

Contravenţional al Republicii Moldova, urmează a fi a 

modificat şi de al expune cu următorul conţinut: 

 „2. Distrugerea punctelor reţelei geodezice naţionale, 

sistemului satelitar de navigaţie globală GNSS, reţelelor de 

nivelment şi gravimetrie, materialelor şi datelor Fondului 

Naţional de Date Geospaţiale, precum şi a bornelor de hotar se 

sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice, în ambele cazuri, 

cheltuielile pentru restabilirea lor fiind suportate de 

contravenient". 

Modificarea în cauză este condiţionată de faptul că, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 880-XII din 22.01.1992, 

Fondul Naţional de Date Geospaţiale este parte integrantă a 

Fondului Arhivistic de Stat. Potrivit art. 4161 din Cod 

Contravenţional organul constatator este Inspectoratul de Stat 

pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi de Regim din 

subordinea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru. Totodată, 

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, 

Tehnică şi de Regim poate aplica Codul Contravenţional în 

baza art. 93, din care rezultă că este necesară completarea 

alineatului 2 al acestui articol, cu cele prevăzute la art. 329 din 

Cod Contravenţional (100-200 u.c. pentru persoanele juridice). 

Completările în alin. 2) privind restabilirea punctelor 

geodezice, materialelor şi datelor Fondului Naţional de Date 

Geospaţiale, au drept scop obligarea contraveninetului să 

suporte cheltuielile financiare pentru lucrările de restabilit a 

punctelor, materialelor şi datelor distruse (cheltuielile pentru 

restabilirea unui punct de importanţă statală ajung pînă la 900 

Nu se acceptă 

94. Este o formulare mult prea generală. 

Or, norma prin care sancționam o faptă 

urmează a fi previzibilă și clară.  
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mii lei), deoarece cheltuiejjle respective sunt considerabile, iar 

bugetul autorităţilor publice centrale şi locale.nu prevăd astfel 

de finanţări. 
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18.  Ministerul Afacerilor 

Interne 

95. La art. 25, pentru asigurarea echilibrului just dintre 

interesele societăţii şi drepturile individuale, se consideră 

judicioasă ajustarea alin. (3) după cum urmează: 

„(3) Utilizarea autovehiculului cu regim prioritar în calitate de 

mijloc special în misiune urgentă de serviciu şi/sau pentru 

curmarea unei fapte ilicite, se încadrează în prevederile expuse 

la alin. (1)". 

Raţionamentele completării alin. (3) cu textul „în misiune 

urgentă de serviciu şi/sau", sunt justificate de faptul că un şir 

de contravenţii stabilite prin intermediul Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 

traficului", sunt comise de autovehiculele ce aparţin 

instituţiilor de stat (Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului 

Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, ale echipelor 

mobile ale Serviciului Vamal, cele destinate stingerii 

incendiilor, ambulanţele, precum şi cele ale serviciilor bancare, 

poştei speciale), echipate cu semnale luminoase şi sonore 

speciale şi execută misiuni urgente de serviciu, corespunzător 

prevederilor pct. 105 al Regulamentului circulaţiei rutiere, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009. 

Astfel, nu va constitui contravenţie fapta, al cărei rezultat este 

consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută şi a fost 

comisă cu implicarea autovehiculelor menţionate supra, 

antrenate în misiuni urgente de serviciu. 

 

Nu se acceptă 

95. Prin proiect ne propunem modificarea 

alin. (3) art. 25 în această redacție. 

 

96. Art. 34 alin. (24), redacţia în vigoare a Codului 

contravenţional, se va completa în final cu textul „cu remiterea 

dovezii de achitare a amenzii, agentului constatator care a 

aplicat sancţiunea.". 

Nu se acceptă 

96. Prin legea nr. 191 din privind 

modificarea și completarea unor acte 

legislative au fost operate modificări la art 

183 și art 315 din Codul de executare, 
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Amendarea propusă derivă din necesitatea urmăririi finalităţii 

cauzei contravenţionale şi prevenirii situaţiilor de remitere în 

adresa executorilor judecătoreşti spre executare silită a 

deciziilor executate benevol de către contravenient, din lipsa 

confirmării achitării amenzii (propunerea a fost înaintată 

anterior prin nr. 22/612 din 13 aprilie 2017). 

 

 

astfel scopul acestora fiind printre altele 

excluderea obligației contravenientului, 

respectiv, condamnatului de a informa 

instanța de judecată sau agentul 

constatator despre achiitarea amenzii și 

crearea Registrului debitorilor în care 

datele privind achitarea amenzii vor fi 

incluse, nemijlocit de către insituțiile 

bancare sau agenții constatatori. Astfel, 

titlul executoriu va fi remis pentru 

executare doar după verificarea achitării 

amenzii. 

 

97. Analizînd suplimentar propunerea de completare a art. 36 

cu alin. (11), potrivit căruia „punctele de penalizare prevăzute 

de sancţiunea normei contravenţionale din capitolul XIII al 

cărţii întîi nu se vor aplica în cazul în care contravenientul va 

achita integral amenda stabilită în cel mult 3 zile lucrătoare de 

la data aducerii la cunoştinţă a deciziei agentului constatator", 

atestăm că natura juridică şi efectele eventualei norme crează 

premisele necesare pentru a fi declarată neconstituţională, fapt 

pentru care optăm asupra excluderii acesteia din proiectul de 

lege. 

Mai mult, respectivele prevederi vor avea un impact negativ 

asupra diminuării accidentelor rutiere soldate cu persoane 

traumate/decedate, fapt pentru care se impune excluderea 

completărilor propuse în raport cu art. 36, implicit completarea 

cu alin. 

Se acceptă 

97. Prevederea a fost exclusă din proiect. 

 

98. In altă orinde de idei, se consideră judicioasă completarea 

normei cu alin. (3 ) cu următorul conţinut: 

„(31) Pe perioada contestării şi examinării cauzei 

contravenţionale în instanţa de judecată, termenul de 

Se acceptă 

98. Proiectul a fost completat. 
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prescripţie prevăzut la alin. (3) se suspendă, cu reluarea 

acestuia după pronunţarea unei hotărâri definitive şi 

irevocabile." 

Modificarea se justifică prin faptul că, redacţia în vigoare 

crează premisele necesare pentru eschivarea de la răspunderea 

contravenţională a contravenientului. Or, în cadrul examinării 

cauzei contravenţionale în instanţa de judecată poate expira 

termenul de prescripţie a punctelor de penalizare aplicate şi 

instanţa de judecată urmează să înceteze cauza cu repunerea în 

drepturi a persoanei. Prin urmare, Legea nu îşi atinge scopul. 

 

99. La art. 441, propunerea potrivit căreia agentul constatator 

va fi în drept de a aplica o sancţiune mai blîndă decât cea 

prevăzută de lege, va fi apreciată critic. Or, norma juridică 

urmează să instituie prevederi clare şi concise, fară a crea 

posibilitatea interpretării discreţionare a acesteia. Totodată, 

legiuitorul a prevăzut în cadrul fiecărei componenţe de 

contravenţie limitele care pot fi aplicate de către agentul 

constatator pentru sancţionarea contravenientului. 

Respectiv, nu poate fi apreciată ca fiind judicioasă aplicarea 

unei amenzi mai blînde decît cea prevăzută de legislaţie, 

contrar limitelor expres reglementate de sancţiunea normei 

juridice. Or, această normă întruneşte un caracter dicreţionar şi 

elemente de coruptibilitate. 

 

Nu se acceptă 

99. În prim plan, completarea Codului cu 

această instituție are drept scop oferirea  

unui suport juridic autorităților 

competente să soluționeze cauza 

contravențională în „procedura 

simplificată” de a aplica o amendă sub 

minimul prevăzut de lege, este de 

menționat că și Codul penal 

reglementează o astfel de instituție, 

gasindu-și aplicabilitatea în anumite 

circumstanțe menționate în dispoziția 

normei. 

Totodată, autorităţile competente să 

soluţioneze cauzele contravenţionale în 

„procedura generală” la momentul 

examinării dosarului vor ține cont de toate 

circumstanțele excepționale ale cazului și 

respectiv amenda aplicată urmează a 

corespunde principiului proporționalității. 
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100. In altă ordine de idei şi avînd ca bază lacuna constatată în 

raport cu art. 228 alin. (3) redacţia în vigoare a Codului 

contravenţional, se consideră imperativă reformularea acestuia 

după cum urmează: 

„(3) Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea 

dreaptă a axei longitudinale pe timpul nopţii, cu excepţia 

vehiculelor aflate în traficul internaţional." 

Raţionamentul intervenţiei în cauză corespunde exigenţelor 

pct. 104 al Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009. Astfel, este 

interzisă exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea 

dreaptă a axei longitudinale pe timpul nopţii şi nicidecum pe 

timp de zi. 

 

 

Se acceptă parțial 

100. Proiectul a fost completat. 

    Mai mult proiectul a fost completat cu 

modificarea art. 27 alineatul (4) al Legii nr. 

131 din 07 iunie 2007 privind siguranța 

traficului rutier cu următorul următorul 

cuprins: 

„(4) Este interzisă circulația pe drumuri 

publice pe timp de noapte și în condiții de 

vizibilitate redusă a autovehiculelor care au 

amplasat volanul pe partea dreaptă a axei 

lor longitudinale, cu excepția celor aflate în 

trafic internațional.”. 

 

 

101. La art. 3321 alin. (1), se consideră oportună substituirea 

cuvintelor „şi un document valabil de trecere a frontierei de 

stat" cu cuvintele „şi/sau un document de călătorie valabil", 

corespunzător normelor prevăzute de Legea nr. 257 din 01 

noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au 

obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care 

sunt exoneraţi de obligativitatea deţinerii upei vize la 

traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova şi a Hotărîrii 

Guvernului nr. 765 din 18 septembrie 2014 „Cu privire la 

aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru 

traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii 

Moldova". 

 

Se acceptă 

101. Proiectul a fost modificat. 

„ Articolul 3321. Încălcarea regulilor de 

transportare a  străinilor şi a obligaţiei de a 

prezenta datele privind pasagerii 

transportaţi"; 

alineatul (3), cuvintele „transportatorii 

aerieni” se substituie cu cuvintele 

„transportatori”, iar cuvintele „vor intra pe 

teritoriul Republicii Moldova” se 

substituie cu cuvintele „vor intra/ieşi în/din 

Republica Moldova”. 

102. La art. 333: 

La alin. (2), ţinînd cont de gradul prejudiciabil al faptei şi în 

scopul prevenirii comiterii contravenţiilor privind încălcarea 

de către cetăţenii stăini sau de către apatrizi a regulilor de 

Se acceptă parțial 

102. Proiectul a fost completat cu 

propunerile înaintate în următoarea 

redacție. 
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şedere în Republica Moldova, se consideră oportună 

menţinerea redacţiei în vigoare a sancţiunii normei obiectate. 

La alin. (5), pentru evitarea interpretărilor eronate în raport cu 

norma propusă, se impune completarea după cuvîntul 

„respectivă" cu sintagma „prevăzută la alin. (1)". 

Totodată, solicităm completarea art. 333 cu alin. (6), care va 

avea următorul conţinut: 

„(6) Facilitarea sub orice formă a şederii ilegale a străinilor pe 

teritoriul Republicii Moldova, dacă aceasta nu constituie 

infracţiune 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 

250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.". 

Completarea în cauză se datorează ultimelor modificări operate 

la Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în 

Republica Moldova, prin Legea nr. 244 din 03 noiembrie 2016 

pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 

legislative. Or, completările operate se referă la drepturile, 

libertăţile şi pbligaţiile fundamentale ale străinilor aflaţi în 

Republica Moldova, iar nerespectarea unei obligaţii atrage 

după sine aplicarea unei sancţiuni. 

Suplimentar, luînd în considerare că procesul contravenţional 

este asimilat unui proces penal, iar agenţii constatatori exercită 

atribuţiile prevăzute de lege în scopul contracarării acţiunilor 

ilicite, se solicită completarea proiectului de lege cu un punct 

nou care va contribui la sancţionarea persoanelor pentru 

ingerinţa în înfăptuirea justiţiei, cu următorul conţinut: 

„Articolul 3361. Imixtiunea în cadrul procesului 

contravenţional 

Imixtiunea, sub orice formă, în activitatea agentului constatator 

cu scopul de a împiedica exercitarea atribuţiilor funcţionale 

Articolul 333:  

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Încălcarea de către cetăţenii străini sau 

de către apatrizi a regulilor de şedere în 

Republica Moldova prin nepărăsirea 

teritoriului ţării la expirarea termenului de 

aflare sau de şedere acordat 

se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 

de unităţi convenţionale. 

se completează cu alineatele (41) - (43) cu 

următorul cuprins: 

„(41) Nedeclararea de către străini în 

termen de 15 zile despre schimbarea 

documentului de călătorie, precum şi 

pierderii, furtului, deteriorării 

documentului de călătorie/permisului de 

şedere/buletinului de identitate sau orice 

modificare intervenită în starea civilă şi în 

datele cu caracter personal, în special 

schimbarea numelui, prenumelui, 

cetăţeniei, domiciliului și/ sau reşedinţei, 

încheierea, desfacerea ori anularea 

căsătoriei 

se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 

de unităţi convenţionale. 

(42) Nerespectarea de către străin a 

obligaţiei de a avea în permanenţă asupra 

sa permisul de şedere sau buletinul de 

identitate pentru apatrizi, să nu îl 

înstrăineze şi să îl prezinte la solicitarea 

organelor abilitate ori de cîte ori i se 

solicită acesta 
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se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 30 la 60 de ore. 

(2) Imixtiunea, sub orice formă, în activitatea agentului 

constatator cu scopul de a împiedica cercetarea rapidă, 

completă şi obiectivă a cauzei contravenţionale 

se sancţionează cu amendă de la 21 la 45 de unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 30 la 60 de ore sau cu arest contravenţional 

de la 101a 15 zile. 

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(l) sau alin. (2), săvârşite cu 

folosirea situaţiei de serviciu se sancţionează cu amendă de la 

30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fară privarea, în 

ambele cazuri, de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de 

dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 

3 luni la un an.". 

 

se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 

de unităţi convenţionale. 

(43) Reţinerea documentului de călătorie al 

unui străin sau a permisului de şedere sau a 

buletinului de identitate de către persoane 

neautorizate 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 120 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice”.  

alineatul (5), după cuvintele „nu se aplică” 

se completează cu cuvintele „faţă de 

cetăţenii străini care părăsesc benevol 

teritoriul Republicii Moldova în termen de 

15 zile după expirarea termenului de aflare 

sau de şedere acordat sau.”; 

se completează cu alineatul (6) cu 

următorul cuprins: 

„(6) Facilitarea sub orice formă a şederii 

ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii 

Moldova, dacă aceasta nu constituie 

infracţiune 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

„Articolul 3361. Imixtiunea în procesul 

contravenţional 

(1)Imixtiunea, sub orice formă, în 

activitatea agentului constatator cu scopul 

de a împiedica exercitarea atribuţiilor 

funcţionale 
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se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 

de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

30 la 60 de ore. 

 (2)Acţiunile prevăzute la alin. (l) sau alin. 

(2), săvârşite cu folosirea situaţiei de 

serviciu, dacă aceasta nu constituie 

infracțiune 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 

de răspundere cu sau fără privarea, în 

ambele cazuri, de dreptul de a deţine 

anumite funcţii sau de dreptul de a 

desfăşura o anumită activitate pe un termen 

de la 3 luni la un an.”. 

103. Corespunzător, ţinînd cont de faptul că de nenumărate ori 

contravenienţii neglijează sau nu îndeplinesc prescripţiile 

emise de organele supravegherii de stat a măsurilor contra 

incendiilor, se impune reformularea art. 358 al proiectului după 

cum urmează:  

„Articolul 358. încălcarea regulilor de apărare împotriva 

incendiilor 

Încălcarea standardelor, normelor şi regulilor de asigurare a 

apărării împotriva incendiilor 

se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 

120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

Se acceptă 

103. Proiectul a fost modificat în partea ce 

ține de art. 358. 
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(2) Neglijarea sau neîndeplinirea prescripţiilor organelor 

supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor 

se sancţionează cu amendă de la 36 la 60 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 

120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.". 

 

104. La art. 400: 

Ţinînd cont de faptul că, a fost inclus în proiectul de lege 

demersul Cancelariei de Stat nr.31-12-17-292 din 07 octombrie 

2016, prin care s-a solicitat amendarea Codului 

contravenţional, în partea ce ţine de atribuirea competenţei de 

constatare şi examinare a contravenţiilor prevăzute la art. 115 

alin. (3) şi art. 358 organelor supravegherii de stat a măsurilor 

contra incendiilor, se impune revizuirea art. 400 alin. (1) 

redacţia în vigoare, astfel încît sintagma „art.l 15 alin. (3)" să 

se excludă, iar sintagma „357-363" să se substituie cu sintagma 

„art.357, art.360-363". 

Amendarea propusă derivă din alin. (3) art. 400 al proiectului 

de lege. 

Totodată, se va exclude din redacţia în vigoare a alin. (1) art. 

400 Cod contravenţional, cifrele „333 şi 334", iar din proiectul 

de lege cifra „3341", întrucît contravenţiile prenotate ţin de 

competenţa Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor 

Interne şi nicidecum a poliţiei. Mai mult, rectificările solicitate 

corespund propunerilor din alin. (35) şi (36) al proiectului de 

lege, unde se tinde a fi reglementat că „contravenţiile prevăzute 

la art. 333, 334, 3341 se constată de angajaţii cu statut special 

din cadrul Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor 

Interne." 

Se acceptă parțial 

104. Art. 400 alineatul (2)1:  

Sintagma „art. 115 alin. (3)” se exclude; 

Sintagma „359-363” se substituie cu 

sitnagma „359-362”. 

Alineatul (1): 

sintagma „357-363” se substituie cu 

sintagma „354-357, 359-362”.   

Sintagma „după cifrele „334” se 

completează cu cifrele „3341” se exclude. 

alineatul (36):  

se va exclude cifra „3341" 

Redacția actuală a legii 

Art. 400 alin. (1) se exclude cifrele „333, 

334,”. 
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La alin. (36), se va exclude cifra „3341" deoarece sancţiunea 

prevede expres arestul contravenţional, iar aplicarea acestuia 

ţine de competenţa exclusivă a instanţei de judecată (art. 38 

alin. (1) redacţia în vigoare a Codului contravenţional). 

în acest context, reieşind din faptul că sancţiunea prevăzută la 

art. 3341 se va aplica de către instanţa de judecată, din cuprinsul 

alin. (5) al art. 400 al proiectului, nu se va exclude cifra „3341". 

 

 

105. La art. 433: 

La alin. (2) lit. b) cuvintele „regimului de frontieră" de 

substituit cu textul „regimului frontierei de stat, a regimului 

zonei de frontieră". 

Corespunzător, avînd în vedere competenţele funcţionale ale 

Biroului migraţie si azil al Ministerului Afacerilor Interne 

urmare a constatării contravenţiilor date în competenţa sa prin 

lege, se impune completarea alin. (2) cu lit. e) cu următorul 

cuprins: 

,,e) Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, în 

cazul contravenţiilor ce ţin de competenţa sa."  

 

Se acceptă 

105. Propunerile înaintate au fost inserate 

în textul proiectului. 

106. La art. 435: 

La alin. (2), textul „cu autorizaţia judecătorului de instrucţie" 

de exclus, iar la alin. (2) lit. a) în final de completat cu textul 

„faptul reţinerii se comunică neîntârziat procurorului, iar 

judecarea cauzei contravenţionale se face de urgenţă şi cu 

precădere, în condiţiile art. 454 alin. (3) din prezentul Cod". 

Nu se acceptă 

106. Întru schimbarea actualului 

mecansim nu sunt prezentate propuneri 

argumentate privind necesitatea 

excluderii autorizării reținerii mai mult de 

3 ore de către judecătorul de instrucție. 

107. Totodată, propunem completarea normei cu un nou 

alineat, cu următorul conţinut: 

„(3) Persoanele care au săvârşit acte de violenţă în familie, dacă 

această faptă nu constituie infracţiune, au comis acte de 

persecuţie, sau au încălcat cerinţele ordinului de restricţie, pot 

Nu se acceptă 

107. Persoanele care au săvârşit acte de 

violenţă în familie, dacă această faptă nu 

constituie infracţiune, au comis acte de 

persecuţie, sau au încălcat cerinţele 
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fi reţinute pe un termen de pînă la 24 ore, pentru înlăturarea 

primejdiei şi riscurilor de comitere repetată a actelor de 

violenţă în familie şi asigurarea securităţii victimelor violenţei 

în familie. Faptul reţinerii se comunică neîntârziat 

procurorului, iar judecarea cauzei contravenţionale se face de 

urgenţă şi cu precădere, în condiţiile art. 454 alin. (3) din 

prezentul Cod." 

Formularea propusă derivă din situaţia în care reţinerea 

persoanei în afara orelor de lucru, în zilele de odihnă şi de 

sărbătoare este inadmisibilă a fi exercitată pe motiv că 

judecătorul de instrucţie nu este în exerciţiul funcţiei, iar 

tergiversarea prelungirii termenului de reţinere are drept 

rezultat prescrierea acestuia. Astfel, apare necesitate de a 

anunţa procurorul, iar judecarea cauzei contravenţionale se va 

face de urgenţă şi cu precădere. 

 

ordinului de restricţie, pot fi reţinute pe un 

termen de pînă la 3 ore și ulterior înaintat 

un demers judecătorului de instrucție întru 

prelungirea duratei reținerii. 

Întru schimbarea actualului mecansim nu 

sunt prezentate propuneri argumentate 

privind necesitatea excluderii autorizării 

reținerii mai mult de 3 ore de către 

judecătorul de instrucție. 

 

 

108. La alin. (2) lit. b), după cuvintele „regimul frontierei de 

stat” se vor include cuvintele „ , regimul zonei de frontieră”. 

 

Se acceptă 

108. La articolul 435 alineatul (2) lit. b) 

după cuvintele „regimul frontierei de stat” 

se completează cu cuvintele „regimul 

zonei de frontieră”. 

109. La art. 443 alin. (1) lit. c), redacţia în vigoare a Codului 

contravenţional, în partea ce ţine de textul „date din buletinul 

de identitate", se recomandă completarea normei cu textul „sau 

alt document care stabileşte identitatea persoanei". Or, 

buletinul de identitate nu este unicul document ce identifică 

persoana, iar sintagma în cauză serveşte drept temei de încetare 

a cauzei contravenţionale prin declararea nulă a procesului-

verbal cu privire la contravenţie, corespunzător prevederilor 

art. 445 Cod contravenţional. 

Mai mult, nu toate persoanele la momentul întocmirii 

procesului-verbal cu privire la contravenţie deţin buletin de 

Se acceptă 

109. Art. 443 alin. (1) lit. c) după cuvintele 

„datele din buletinul lui de identitate” se 

completează cu cuvintele „sau după caz, 

din alt act care stabileşte identitatea 

persoanei”. 
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identitate sau au perfectate buletinele de identitate, în special 

persoanele care sistematic comit încălcări şi persoanele minore 

în vârstă de la 16-18 ani. 

 

110. La art. 445 alin. (1), după textul „numărul de identificare 

al contravenientului" se va completa cu textul „ , cu excepţia 

cetăţenilor străini,", întrucît nu toţi cetăţenii străini care se află 

provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova deţin astfel de date, 

respectiv neconsemnarea acestora în procesul-verbal duc la 

nulitatea absolută a procesului-verbal cu privire la 

contravenţie. 

 

Nu se acceptă 

110. Urmare a propunerilor prezentate de 

Comisia Electorală Centrală art. 445 alin. 

(1) a fost completat 

 

111. În partea ce ţine de propunerea de abrogare a art. 447, 

notăm că aceasta nu poate fi susţinută, întrucît prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1273 din 23 noiembrie 2016 „Cu privire la 

aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului”, a fost inclus în nomenclatorul formularelor 

tipizate de documente primare cu regim special, formularul de 

document primar cu regim special al Ministerului Afacerilor 

Interne, aceasta fiind chitanţa de încasare a amenzii la locul 

constatării contravenţiei. 

Totodată, actul normativ prenotat a fost elaborat în vederea 

implementării prevederilor art. 447 Cod contravenţional, care 

reglementează conţinutul chitanţei. 

Subsecvent, prin Ordinul MAI nr.118 din 5 mai 2017 a fost 

aprobat formularul chitanţei de încasare a amenzii la locul 

constatării contravenţiei, care a fost remis spre coordonare 

Ministerului Finanţelor. Or, raţionamentele aprobării Hotărîrii 

Guvernului nr. 1273 din 23 noiembrie 2016 se justifică prin 

faptul că, aplicarea chitanţei în cadrul Departamentului Poliţiei 

de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne va contribui la 

reducerea numărului proceselor-verbale cu privire la 

Se acceptă 

111. Abrogarea art. 447 a fost exclusă din 

proiect. 
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contravenţiile întocmite în privinţa cetăţenilor străini, întrucît 

în lipsa competenţei teritoriale stabilite de art. 30 al Codului de 

executare, executorii judecătoreşti restituie deciziile agenţilor 

constatatori, fară să încaseze amenzile aplicate la bugetul de 

stat. 

112. La art. 448 alin. (4), ţinînd cont de faptul că se propune 

amendarea normei, se recomandă substituirea sintagmei „3 

zile" cu sintagma „5 zile lucrătoare". 

 

Nu se acceptă 

112. În lipsa argumentării 

corespunzătoare privind necesitatea 

modificării aceasta nu poate fi efectuată. 
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113. Suplimentar, ţinînd cont de faptul că în şedinţa Guvernului 

din 24 mai 2017 Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative {Codul penal, 

Codul contravenţional, Codul de executare, Legea nr. 130 din 

08 iunie 2012 privind regimul armelor şi muniţiilor cu 

destinaţie civilă), se impune reformularea anumitor norme din 

Codul contravenţional, după cum urmează: 

Articolul 32: 

la alineatul (2) litera f), textul „dreptul de a deţine armă şi de 

portarma" se substituie cu textul „dreptul de deţinere sau port 

şi folosire a armei"; 

la alineatul (3), după textul „privarea de dreptul de a deţine 

anumite funcţii" se completează cu textul „ , privarea de dreptul 

special". 

Articolul 36: 

la alineatul (5), textul „Privarea de dreptul de a deţine armă şi 

de portarma" se substituie cu textul „Privarea de dreptul de 

deţinere sau port şi folosire a armei", iar textul „de la 3 luni la 

un an" se substituie cu textul „de la 2 ani la 5 ani"; 

la alineatul (6), textul „dreptul de a deţine armă şi de portarma" 

se substituie cu textul „dreptul de deţinere sau port şi folosire a 

armei". 

La articolul 128 alineatul (2), textul „fară autorizaţie de 

deţinere, portarma şi de folosire a armei de vînătoare" se 

substituie cu textul „fară permis de deţinere sau port şi folosire 

a armei de vînătoare". 

Articolul 360: 

în titlul articolului, textul „armelor individuale şi" se substituie 

cu textul „armelor letale sau neletale şi/sau"; la alineatul (1): 

dispoziţia va avea următorul cuprins: 

„Comercializarea armelor letale sau neletale şi/sau a muniţiilor 

aferente persoanelor care nu sînt autorizate în modul stabilit de 

legislaţia în vigoare"; 

în sancţiune, textul „cu amendă de la 60 la 90 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice" şi textul „în ambele 

cazuri" se exclud; 

la alineatul (2): 

Se acceptă 

113. Proiectul a fost modificat 
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19. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

114. Astfel, menţionăm că propunerea de completare a 

articolului 3133 cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

,, (l1) Tergiversarea nemotivată şi/sau depăşirea perioadei de 

timp stabilite de lege pentru emiterea certificatelor de urbanism 

sau autorizaţiilor de construire 

se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere cu 

sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate 

pe un termen de la 3 luni la un an'\ nu a fost inclusă în proiect. 

 

Nu se acceptă 

114. Or, potrivit art. 3133 alin. (1) este 

sancționată fapta de tergiversare 

nemotivată şi/sau depăşirea perioadei de 

timp stabilite de lege pentru eliberarea 

actului permisiv, precum şi eliberarea 

actului permisiv pe un termen de 

valabilitate mai mic decît termenul 

prevăzut de Nomenclatorul actelor 

permisive.  

În acest context este de menționat că 

autorizatiile de construire și certificatele 

de urbanism sunt prevăzute în 

nomenclatorul  legii nr. 160 din 22 iulie 

2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de întreprinzător. 

 

115. Totodată, prin scrisoarea nr. 03/3-836 din 07 aprilie 2016 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a solicitat 

completarea prevederilor articolului 4395 (actualul 4396) alin. 

(1), Capitolul V1 Măsurile de siguranţă, din proiectul Legii 

privind modificarea şi completarea Codului Contravenţional al 

Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, 

(aprobat prin Legea nr. 208 din 17.11.2016) cu alin. (3) din art. 

177, articol care conţine prevederi privind încălcarea legislaţiei 

la reconstrucţia încăperilor şi este inclus în proiectul supus 

avizării, însă propunerea dată nu a fost inclusă şi astfel, 

Ministerul solicită repetat includerea art. 177 alin. (3) în art. 

4396 din Cod. 

Se acceptă 

115. Art. 4396 a fost completat. 

20.  Ministerul Economiei 116. Ministerul Economiei a examinat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Codului contravenţional nr.218-

Se acceptă 

116. Prevederea a fost exclusă din proiect. 
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XVI din 24 octombrie 2008 şi în limita competenţelor 

funcţionale, comunică următoarele. 

La pct.5 din proiect, se propune completarea art.36 cu alinul1) 

- „Punctele de penalizare prevăzute de sancţiunea normei 

contravenţionale din capitolul XIII al cărţii întîi nu se aplică în 

cazul, în care contravenientul achită integral amenda stabilită 

în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a 

deciziei agentului constatator". Considerăm că astfel de 

prevederi nu pot fi acceptate, deoarece aplicarea punctelor de 

penalizare este o sancţiune complementară, care are scopul de 

a disciplina conducătorul de vehicul. Astfel, dacă vor fi158 

aprobate, aceste norme vor favoriza încălcarea regulilor 

circulaţiei rutiere fără a avea riscul de a fi privat de dreptul de 

a conduce vehiculul în cazul achitării amenzii „la timp" şi 

integral. 

 

117. La pct.6(7)  din proiect, menţionăm că, propunerea de 

completare cu art.441 (aplicarea sancţiunii mai blînde - decît 

cea prevăzută de lege, sub formă de amendă), poate crea situaţii 

de coruptibilitate, deoarece este prevăzut că agentul 

constatator, după caz procurorul, instanţa de judecată sau 

comisia administrativă, poate aplica pedeapsa amenzii sub 

limita minimă, prevăzută de partea specială a cărţii a doua 

pentru contravenţia respectivă. Prin urmare, valoarea minimă a 

amenzii trebuie sa fie predeterminată asigurînd previzibilitatea 

aplicării normelor. 

In altă ordine de idei, prevederile articolului respectiv pot fi 

interpretate şi ca posibilitatea de a trece de la o sancţiune mai 

severă la o sancţiune mai blîndă, iar în acest caz, riscul de 

coruptibilitate este mai persistent, deoarece va permite evitarea 

unor tipuri de sancţiuni. Corespunzător, propunem de a exclude 

aplicabilitatea acestui articol pentru contravenţiile pasibile de 

Nu se acceptă 

117. În prim plan, completarea Codului cu 

această instituție are drept scop oferirea  

unui suport juridic autorităților 

competente să soluționeze cauza 

contravențională în „procedura 

simplificată” de a aplica o amendă sub 

minimul prevăzut de lege, este de 

menționat că și Codul penal 

reglementează o astfel de instituție, 

gasindu-și aplicabilitatea în anumite 

circumstanțe menționate în dispoziția 

normei. 

Totodată, autorităţile competente să 

soluţioneze cauzele contravenţionale în 

„procedura generală” la momentul 
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asemenea sancţiuni, cum ar fi: privarea de dreptul de a 

desfăşura o anumită activitate; privarea de dreptul de a deţine 

anumite funcţii; aplicarea punctelor de penalizare; privarea de 

dreptul special (dreptul de a conduce vehicule, dreptul de a 

deţine armă şi de portarma). 

 

examinării dosarului vor ține cont de toate 

circumstanțele excepționale ale cazului și 

respectiv amenda aplicată urmează a 

corespunde principiului proporționalității. 

 

118. La pct.23(28)  din proiect, este propusă completarea 

art.177 cu alin.(3), care prevede sancţionarea contravenţională 

pentru încălcarea legislaţiei la reconstrucţia încăperilor 

manifestată prin efectuarea lucrărilor de termoizolare şi tratare 

coloristică a faţadei în lipsa autorizaţiei de construire, eliberată 

de autoritatea publică locală, sau folosirea materialelor uşor 

inflamabile. Reliefăm că, prevederile art.14 din Legea nr.163 

din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie stabilesc că: „ se pot executa fără certificat de 

urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire 

lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul 

exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale 

instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte: d) 

lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de 

faţadă şi soluţiile cromatice". Astfel, propunerile de modificare 

prezentate necesită a fi reformulate, deoarece pot fi create 

situaţii de conflict şi interpretare discreţionară a legilor. In 

acelaşi context menţionăm şi sancţionarea pentru folosirea 

materialelor uşor inflamabile, prevederi care de asemenea pot 

fi interpretate discreţionar şi este necesar de a face trimiteri la 

lista de materiale uşor inflamabile sau care sunt interzise pe 

piaţă. 

 

Nu se acceptă 

118. Completările prevăzute la art. 177 au 

drept scop sancționarea faptelor interzise 

prin art. 55 din Legea 75/2015 cu privire 

la locuințe. 

 

119. La pct.26(37)  din proiect, se propune completarea cu 

art.2001, care prevede sancţiunea pentru transportarea 

mărfurilor periculoase „interzise la transport" sau cu mijloace 

Nu se acceptă 

119. Prin Hotarîrea Guvernului Nr. 143 

din 18.02.2016 pentru aprobarea 
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de transport „interzise" în acest scop. Considerăm binevenit de 

reformulat contravenţiile respective, deoarece contravenţia nu 

va fi aplicabilă, odată ce autorităţile de resort nu emit acte de 

interdicţie a unor mărfuri sau mijloace şi nici legislaţia în 

vigoare nu stabileşte expres şi exhaustiv o listă de mărfuri 

periculoase interzise pentru transport. Corespunzător, 

înţelegem că propunerea a fost de a sancţiona transportul de 

mărfuri care nu a fost certificat, autorizat sau notificat (în 

dependenţă de procedura aplicabilă), la fel şi mijloacele de 

transport care nu sunt certificate/utilate în scopul transportului 

de mărfuri periculoase. 

 

Regulamentului privind transportul 

interior de mărfuri periculoase. Astfel,  

actul normativ menționat  conține 

prevederi vizînd reglementarea  

transporturilor de mărfuri periculoase pe 

teritoriul Republicii Moldova, aprobarea 

schemelor şi rutelor de transportare, 

cerinţe în vederea întocmirii 

documentelor pentru transportarea 

mărfurilor periculoase şi stabileşte 

cerinţele principale privind metodele 

organizării, asigurarea tehnică (a 

mijloacelor de transport, parcărilor auto), 

siguranţa lucrărilor de încărcare-

descărcare şi a transporturilor,  precum şi 

modul de lichidare a consecinţelor unor 

eventuale avarii şi situaţii de avarie în 

transport, este orientat la protecţia vieţii şi 

sănătăţii oamenilor,  protecţia obiectelor 

economiei naţionale, a mediului 

înconjurător şi asigurarea integrităţii 

valorilor materiale. 

 

120. La pct.28(39)  din proiect, este propusă completarea cu 

alineatele (3) - (8) a art.221 „încălcarea regulilor de exploatare 

tehnică a maşinilor autopropulsate şi a regulilor de securitate 

tehnică a vehiculelor". Evidenţiem că, în conţinutul alin. (5), 

(7) şi (8) se condiţionează apariţia de acte permisive cum ar fi: 

autorizaţia pentru persoanele juridice care efectuează reutilarea 

autovehiculelor. In acest context, informăm că o astfel de 

autorizaţie de reutilare a mijlocului de transport nu se regăseşte 

nici în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de 

Nu se acceptă 

120. Completările respective, au drept 

scop sancționarea faptelor ce rezultă din 

nerespectarea prevederilor Codului 

transporturilor rutiere. 
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autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice 

pentru practicarea activităţii de întreprinzător, aprobat prin 

Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de întreprinzător, nici în redacţia noului 

Nomenclator din proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative în domeniul reglementării 

prin autorizare a activităţii de întreprinzător, elaborat de 

Ministerul Economiei. 

Totodată, modificările propuse la alin.(5) din art.221 referitor 

la interzicerea utilizării în procesul de reutilare a unor piese 

neomologate, vor fi aplicabile numai după ce va fi prevăzut în 

legislaţia referitor la omologarea obligatorie a automobilelor si 

pieselor sau componentelor. Nefiind stabilit care este organul 

care va efectua omologarea şi care va elibera certificatul 

deomologare respectiv, considerăm prematur de a introduce 

astfel de normă. Alternativ, s-ar putea de prevăzut că norma 

dată va putea fi aplicată numai după intrarea în vigoare a Legii 

cu privire la omologarea autovehiculelor. 

La alin.(8) al aceluiaşi articol, se prevăd sancţiuni pentru 

desfăşurarea activităţii de reutilare. Menţionăm că, legislaţia în 

vigoare nu reglementează care este organul responsabil şi care 

este procedura eliberării de cărţi tehnologice pentru reutilarea 

vehiculelor. Actualmente, Ministerul Afacerilor Interne 

inspectează vehiculele reutilate, reconstruite, supuse reparaţiei 

capitale şi construite în mod individual, cu formularea 

concluziei privind corespunderea stării tehnice a acestora cu 

cerinţele securităţii circulaţiei rutiere (Hotărîrea Guvernului 

nr.896 din 27.10.2014 pentru aprobarea Nomenclatorului şi 

tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a 

Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a 

mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului 

Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor 
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din subordinea acestuia). Astfel, se propune de a exclude acest 

alineat, deoarece este prematur. 

 

121. La pct.58(80)  din proiect, referitor la redenumirea art.358 

şi modificarea conţinutului acestuia, menţionăm că nu 

corelează cu legislaţia din domeniul standardizării, deoarece, 

în principiu „standardele" sunt voluntare, respectiv, ar fi 

contrar legii să fie sancţionată o persoană pentru nerespectarea 

unor standarde (în special în cazul în care nu le-a declarat că le 

respectă în raport cu un serviciu sau produs). în acest sens, 

încălcarea „regulilor" de apărare împotriva incendiilor ar fi o 

formulare mai adecvată, dar pentru a respecta principiul 

previzibilităţii reglementării ar fi corect să se concretizeze că 

anume regulile aprobate de Guvern sau stabilite de lege.  

 

Nu se acceptă 

121. Modificările operate la art. 358 

rezultă din reglementările prevăzute în 

Capitolul II din Legea nr. 267  din  09 

noiembrie 1994 privind apărarea 

împotriva incendiilor. 

 

122. Aceiaşi obiecţie ţine de formularea la pct.95(122), 

referitor la completarea cu art.4381, care prevede ridicarea 

plăcuţelor de înmatriculare pentru vehiculele care nu sunt 

fabricate sau reutilate conform standardelor, în special odată ce 

regulile tehnice în acest scop trebuie să se aprobe prin 

Reglementări tehnice (în care, după caz, pot fi înglobate şi 

standarde cu aplicabilitate obligatorie). Prin urmare, este 

necesar de substituit sintagma „abateri de la standardele şi/sau 

normativele", expusă la lit.a), alin.(2) din articolul nominalizat, 

cu sintagma „abateri de la cerinţele stabilite în Reglementările 

tehnice". 

Nu se acceptă 

122. Este de menționat că pct. 121 lit. a) 

al Regulamentului circulaţiei rutiere 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 

din  13 mai 2009, prevede că este interzisă 

exploatarea vehiculului prin retragerea 

plăcilor cu numărul de înmatriculare sau 

de înregistrare în cazurile în care: 

a) acesta este fabricat sau reutilat 

nerespectîndu-se standardele şi 

normativele în vigoare privind siguranţa 

traficului rutier; 

123. Proiectul de lege conţine unele neconcordanţe majore cu 

Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător. In acest context relatăm că, în 

prezent nu mai este reglementată „condica de înregistrare a 

controalelor de stat". Corespunzător, art.3501 nu-şi mai are 

Se acceptă 

123. Articolul 3501 se abrogă 
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rost, acest articol fiind introdus în Codul contravenţional în 

mod tardiv, după ce Legea nr.131 din 8 iunie 2012 a fost 

modificată esenţial prin Legea nr.230 din 23 septembrie 2016. 

Astfel, propunem de inclus în proiect, spre abrogare, art.3501 

din Codul contravenţional, respectiv şi redistribuirea 

articolului nominalizat ca competenţă pentru agenţii 

constatatori nu are sens. 

124. Odată cu reformarea sistemului de control de stat al 

activităţii de întreprinzător, prin Legea nr.230 din 23 

septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, a fost completat Codul contravenţional cu 

contravenţia de la art.3502, care pentru eficienţă maximă, în 

mod intenţionat, a fost atribuită simultan în competenţa 

organelor Ministerului Afacerilor Interne şi Centrului Naţional 

Anticorupţie. Proiectul în cauză, la pct.73(95) şi pct.74(96), 

vine să excludă art.3502 din competenţa ambilor agenţi 

constatatori, fiind lăsat în principiu în afara competenţei 

vreunui agent. Această propunere nu poate fi acceptată, fiind 

nu doar contradictorie cu conceptul Codului contravenţional, 

dar vine şi să submineze întregul proces de reformă în 

domeniul controlului de stat, desfăşurată în prezent de Guvern. 

 

Se acceptă 

124. Modificările de la pct. 73 în partea ce 

ține de excluderea art. 3502 vor fi excluse 

din proiect. 

 

125. La pct.73(95) din proiect, urmează de exclus din alin.(2') 

al art.400 referinţa la art.160, deoarece examinarea şi aplicarea 

sancţiunilor pentru încălcarea regulilor, normelor şi a 

instrucţiunilor cu privire la păstrarea, transportul, folosirea şi 

evidenţa materialelor explozive ţine de competenţa 

Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică 

a Obiectelor Industriale Periculoase (IPSSTOIP). Conform 

prevederilor Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea 

industrială a obiectelor industriale periculoase, IPSSTOIP 

exercită controlul şi supravegherea tehnică de stat asupra 

Se acceptă 

125. Art. 160 urmează fi exclus din 

alin.(21) al art.400. 
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întreprinderilor care exploatează depozite de materiale 

explozive şi care efectuează lucrări de dinamitare. Totodată, 

potrivit Legii nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea 

pieţei, referitor la comercializarea produselor nealimentare, 

IPSSTOIP este desemnată în calitate de autoritate de 

supraveghere a pieţei pentru explozibilii utilizaţi în scopuri 

civile. 

126. Subsidiar informăm că, prin scrisoarea nr.08/2-2355 din 2 

mai curent adresată Ministerului Justiţiei, au fost remise 

propuneri de completare a Codului contravenţional cu art.1801, 

care au drept scop asigurarea condiţiilor de securitate şi 

protejarea intereselor vitale ale populaţiei, precum şi 

minimizarea eventualelor riscuri de avarii şi incidente la 

exploatarea autovehiculelor alimentate cu gaze. Prin urmare, 

considerăm necesar includerea în proiectul de lege şi a 

propunerilor, expuse prin scrisoarea nominalizată. 

 

Se acceptă 

126. Se completează cu articolul 1801 cu 

următorul cuprins:  

„Articolul 1801. Încălcarea regulilor cu 

privire la accesul autovehiculelor utilate cu 

sistem de alimentare cu gaze în parcările 

subterane sau parcările de tip închis  

Încălcarea de către deţinătorii de parcări 

subterane sau parcări supraterane de tip 

închis a regulilor care interzic accesul 

autovehiculelor utilate cu sistem de 

alimentare cu gaze  

se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 

de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 25 la 30 

de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcţie de răspundere.”. 

.Articolul 400 alin (1), după cifrele 

"176," se completează cu cifrele 

"1801”. 

 

127. De asemenea menţionăm, că nu se susţine propunerea de 

completare a art.400 cu noi contravenţii (în speţă art.161 şi 

164). Constatăm că, se propune ca competenţele atribuite 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

Nu se acceptă 

127. Propunerea respectivă a fost inclusă 

în proiect ca urmare a prezentării mai 

multor demersuri argumentate de către 
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(ANRE) privind constatarea contravenţiilor prevăzute de 

redacţia actuală din Codul contravenţional, art.161 

(Deconectarea neautorizată a energiei electrice, a energiei 

termice sau a gazelor naturale) şi art.164 (Folosirea ilegală a 

energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor naturale) să 

fie transferate subdiviziunilor subordonate Ministerului 

Afacerilor Interne. Cu titlu de informare relatăm că, Ministerul 

Economiei cu suportul Proiectului de reformă a climatului 

investiţional în Moldova al Corporaţiei Financiare 

Internaţionale (IFC) a elaborat un proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea 

implementării Legii nr.230 din 23 septembrie 2016 (ce ţine de 

reforma instituţională a controlului de stat a activităţii de 

întreprinzător) şi anume în vederea excluderii dublării 

controalelor pe baza aceloraşi criterii de risc şi reducerii 

numărului organelor de control a activităţii de întreprinzător de 

la 58 de organe, inclusiv 33 organe de control explicit 

prevăzute de lege şi 25 organe cu funcţii indirecte de control, 

la un număr de 18 organe de control. Potrivit acestui proiect de 

lege, precum şi, în vederea reducerii numărului organelor de 

control a activităţii de întreprinzător Inspectoratul Energetic de 

Stat (IES) va fi absorbit de ANRE. In condiţiile în care IES va 

fi absorbit de ANRE si competenta de constatare a 

contravenţiilor în domeniul aferent se transferă Agenţiei 

respective. Astfel, prin absorbţia de către ANRE a 

Inspectoratului nominalizat - Agenţia îşi va putea exercita 

competenţele de organ constatator, deoarece se vor soluţiona 

problemele de bază invocate referitor la numărul infim de 

angajaţi al Agenţiei (lipsa oficiilor teritoriale ale acesteia) 

pentru constatarea contravenţiilor administrative din sectorul 

energetic. 

Agenția Națională pentru Reglementare în 

Energetică. 
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  128. La pct.95(122)  din proiect referitor la propunerea de 

completare cu art.4381 care se referă la interzicerea exploatării 

vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de 

înmatriculare, menţionăm că, deşi articolul respectiv se 

propune a fi inclus la Capitolul V („Măsurile procesuale de 

constrîngere") din procesul contravenţional, esenţa măsurii 

poate fi calificată drept sancţiune, dar nu măsură procesuală de 

constrîngere. Cu atît mai mult, redacţia actuală a art.197, 

alineatele (1) - (3), (5), (6), (9), (13), (17), (22) şi (23) prevăd 

asemenea acţiuni drept ca o sancţiune complementară ce 

urmează a fi aplicată pentru comiterea anumitor contravenţii. 

Totodată, atît prevederile actuale ale alineatelor menţionate, cît 

şi propunerea includerii art.4381 contravin prevederilor art.32 

al Codului, care enumera, în mod limitativ, lista sancţiunilor 

care pot fi aplicate persoanelor fizice sau juridice pentru 

comiterea contravenţiilor administrative. 

Nu se acceptă 

128. Pornind de la funcţionalitatea şi 

caracterul lor, măsurile procesuale de 

constrîngere au fost definite în doctrina 

dreptului contravențional ca instituţii de 

drept care constă în anumite privaţiuni sau 

constrîngeri personale sau reale, 

determinate de condiţiile şi împtrejurările 

în care se desfăşoară procesul 

contravențional, pe cînd sancțiunea este 

finalul procesului de răspundere 

contravențională. 

 

129. La pct.96(123) din proiect, referitor la modificările 

alin.(9) din art.439, menţionăm că pe de o parte se exclude 

obligaţia Guvernului de a aproba modul de calculare a 

cheltuielilor pentru ridicarea şi parcarea automobilelor, ceea ce 

este o încălcare a principiului previzibilităţii cheltuielilor 

(stabilit de Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător), iar din altă perspectivă, se propune ca Guvernul 

să aprobe o serie de norme procedurale cu privire la modul de 

ridicare, depozitare şi eliberare a vehiculelor, ceea ce 

contravine art.14 din Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006. 

Considerăm că, măsura procesuală de constrîngere de reţinere 

şi aducerea vehiculului la parcare, necesită a fi reglementată pe 

deplin în Cod, fiind indicat întregul spectru de drepturi şi 

obligaţii materiale şi procesuale ale părţilor implicate în acest 

proces. 

Nu se acceptă 

129. Este inoportună referința la actele 

normative ce reglementează actvitatea de 

întreprinzător în aceste cazuri. Totodată, 

în scopul executării exacte a legii, 

Guvernul urmează să aprobe un act 

normativ prin care să detalize procedura 

reglementată la art. 439 C. 

contravențional.  
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130. În final menţionăm că, proiectul de principiu vine cu mai 

multe soluţii pentru a accelera procesul contravenţional, care 

sunt destul de riscante şi pot contribui la ridicarea nivelului de 

abuzuri şi corupţie.  

 

Nu se acceptă 

130. Asupra acestor aspecte urmează a se 

expune prin raport Centrul Național 

Anticorupție. 

 

131. În scopul îmbunătăţirii proiectului propunem suplimentar 

adoptarea mecanismului de prevenţie în raport cu agenţii 

economici, după modelul Legii prevenţiei din România. Acest 

mecanism presupune obligaţia pentru agentul constatator de a 

aplica avertisment pentru o listă expresă şi exhaustivă de 

contravenţii, precum şi obligaţia de a prescrie modul de 

înlăturare a încălcării depistate, acordarea unui termen şi 

verificarea înlăturării. Aplicarea sancţiunii este posibilă doar în 

cazul în care nu a fost înlăturată încălcarea. Totodată, 

mecanismul în cauză presupune sistematizarea şi mediatizarea 

prescripţiilor şi modalităţilor de evitare/înlăturare a unor 

încălcări frecvent întîlnite. Acest mecanism corelează perfect 

cu principiul controlului consultativ de stat, stabilit de Legea 

nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător şi aduce o abordare profilactică, 

fiind îndreptat spre evitarea încălcărilor şi prejudiciilor 

corespunzătoare şi nu doar spre depistarea acestora şi 

pedepsirea cît mai rapidă. 

Nu se acceptă 

131. Institutirea acestui mecanism 

depășește prevederile prezentului proiect 

și urmează a fi examinată în complex, 

după caz prin elaborarea unui nou proiect 

de act normativ cu antrenarea 

specialiștilor din diferite domenii. 

21.  Ministerul Tehnologiei 

Informației şi 

Comunicaţiilor 

132. La punctul 15(19) cuvintele „de locuinţă" de substituit cu 

cuvântul „locative", în conformitate cu prevederile Legii nr. 75 

din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinţe. 

Se acceptă  

132. Cuvintele „de locuinţă" se substituie 

cu cuvântul „locative". 

 

133. La punctul 24(29) din proiect încălcarea pentru care este 

prevăzută sancţiunea expusă la alineatul (18) propus pentru 

completarea art.180 de expus cu următorul cuprins: 

Se acceptă 

133. Dispoziția alineatului (18) va avea 

următorul cuprins: 
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„ (18) Eschivarea proprietarului locuinţei sau a locatarului de 

la regimul stabilit 

de menţinere a curăţeniei şi de igienizare în interiorul locuinţei, 

în locurile de uz comun destinate şi folosite pentru trecerea în 

locuinţe (scări, coridoare,cabina ascensorului), precum şi în 

alte spaţii care sunt parte componentă ale blocului locativ 

(subsoluri) sau ale caselor individuale și sau construcţiilor 

auxiliare etc), se sancţionează " mai departe după text. Această 

modificare se propune reieşind din obligaţiile locatarului, 

expuse la art.36, alineatul (2), lit. f), precum şi din clauza 

stipulată la art.58, alineatul (1) din Legea nr.75 din 30 aprilie 

2015 cu privire la locuinţe. E de menţionat că Legea cu privire 

la locuinţe nu prevede obligaţiile în acest sens şi ale 

proprietarilor locuinţelor ci doar ale locatarilor, dar luând în 

consideraţie condiţia obligatorie a oricărui act legislativ, 

expusă la art.5, alin. (1) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 

privind actele legislative, şi anume „Apărarea drepturilor, 

libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, egalitatea şi 

echitatea socială, precum şi compatibilitatea cu legislaţia 

comunitară", considerăm că sancţiunea respectivă trebuie 

aplicată atât celor care au dreptul de proprietate asupra 

locuinţei (proprietarul locuinţei), cât şi celor cu dreptul de 

folosinţă asupra locuinţei (locatar). 

 

„ (18) Eschivarea proprietarului locuinţei 

sau a locatarului de la regimul stabilit 

de menţinere a curăţeniei şi de igienizare 

în interiorul locuinţei, în locurile de 

uz comun destinate şi folosite pentru 

trecerea în locuinţe (scări, coridoare, 

cabina ascensorului), precum şi în alte 

spaţii care sunt parte componentă ale 

blocului locativ (subsoluri) sau ale caselor 

individuale și/sau a construcţiilor 

auxiliare” 

 

134. Cât priveşte noţiunea „regimul stabilit de menţinere a 

curăţeniei şi de igienizare", aceasta în condiţiile prezentului 

alineat trebuie să cuprindă în special norme, nerespectarea 

cărora ar avea un impact negativ asupra securităţii şi sănătăţii 

locatarilor din locuinţa respectivă, din apartamentele 

învecinate, precum şi asupra tuturor locatarilor blocului locativ 

sau ai casei de locuit individuale. Aceste norme, precum şi 

modul de acordare a accesului în locuinţă pentru inspectarea 

Nu se acceptă 

134. Se propune ca componența de 

contravenția de la alineatul (18) să  fie una 

formală și nu formal-redusă. 
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regimului de menţinere a curăţeniei şi de igienizare în locuinţă 

trebuie stipulate suplimentar în Legea nr.75 din 30 aprilie 2015 

cu privire la locuinţe. 

 

135. La fel, proiectul în cauză urmează a fi completat cu 2 

puncte, cu următorul cuprins: 

Se completează cu articolul 2831 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2831: Producerea, comercializarea, restabilirea 

(restaurarea), schimbarea şi/sau utilizarea neautorizată a 

plăcilor de înmatriculare şi/sau semifabricatelor acestora. 

Producerea, comercializarea, restabilirea (restaurarea), 

schimbarea şi/sau utilizarea neautorizată a plăcilor de 

înmatriculare şi/sau semifabricatelor acestora se sancţionează 

cu amendă de la 100 la 150 unităţi convenţionale aplicate 

persoanei fizice şi de la 300 la 450 unităţi convenţionale 

aplicate persoanei juridice şi persoanei cu funcţia de 

răspundere, cu sau fară privarea în ambele cazuri a dreptului de 

a desfăşura o anumită activitate pe un termen pană la doi ani.". 

Articolul 299 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 299: încălcarea regulilor de producere, de 

evidenţă, de vânzare-cumpărare şi/sau de utilizare a hârtiei 

speciale cu semne de protecţie şi simbolurile de stat, destinate 

confecţionării documentelor/blanchetelor de importanţă statală 

şi a blanchetelor de importanţă statală (1) încălcarea regulilor 

de producere, de evidenţă, de vânzare-cumpărare şi/sau de 

utilizare a hârtiei speciale cu semne de protecţie şi simbolurile 

de stat, destinate confecţionării documentelor/blanchetelor de 

importanţă statală şi a blanchetelor de importanţă statală, se 

sancţionează cu amendă de la 100 la 150 unităţi convenţionale. 

" 

 

Se acceptă 

135. Proiectul a fost completat. 

Articolul 299 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 299. Încălcarea regulilor de 

producere, de evidenţă, de vânzare-

cumpărare a blanchetelor de strictă 

evidență şi/sau de utilizare a hârtiei 

speciale cu semne de protecţie şi 

simbolurile de stat, destinate confecţionării 

documentelor/blanchetelor de strictă 

evidență 

Încălcarea regulilor de producere, de 

evidenţă, de vânzare-cumpărare a 

blanchetelor de strictă evidență şi/sau de 

utilizare a hârtiei speciale cu semne de 

protecţie şi simbolurile de stat, destinate 

confecţionării documentelor/blanchetelor 

de strictă evidență  

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 

unităţi convenţionale aplicate persoanei 

fizice şi de la 150 la 200 unităţi 

convenţionale aplicate persoanei juridice şi 

persoanei cu funcţia de răspundere, cu sau 

fără privarea în ambele cazuri a dreptului 

de a desfăşura o anumită activitate pe un 

termen pană la doi ani. 

„Articolul 2831.Producerea, 

comercializarea, restabilirea (restaurarea), 
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schimbarea şi/sau utilizarea neautorizată a 

plăcilor de înmatriculare şi/sau 

semifabricatelor acestora 

Producerea, comercializarea, restabilirea 

(restaurarea), schimbarea şi/sau utilizarea 

neautorizată a plăcilor de înmatriculare 

şi/sau semifabricatelor acestora  

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 

unităţi convenţionale aplicate persoanei 

fizice şi de la 300 la 450 unităţi 

convenţionale aplicate persoanei juridice şi 

persoanei cu funcţia de răspundere, cu sau 

fără privarea în ambele cazuri a dreptului 

de a desfăşura o anumită activitate pe un 

termen pană la doi ani.” 

136. La punctul 53(73) cuvintele „cetăţenilor 

străini/apatrizilor" de substituit cu cuvântul „străinilor". 

 

Se acceptă 

136. Modificarea a fost operată 

 

 

137. La punctul 54(74):în cuprinsul articolului 333 din Codul 

vizat supra nu se regăsesc refugiaţii şi beneficiarii de protecţie 

umanitară; 

 

Nu se acceptă 

137. Aceste categorii de persoane sunt 

înglobate de noțiunea „străin” prevăzută 

în Legea 200/2010 privind regimul 

străinilor. 

 

138. La alineatul (41) după cuvântul „şedere" de completat cu 

cuvintele „/buletinului de identitate", cuvintele „situaţia 

personală" de substituit cu cuvintele „starea civilă şi în datele 

cu caracter personal", după cuvântul „numelui" de completat 

cu cuvântul „prenumelui", cuvântul „sau" de substituit cu 

cuvintele „ şi/sau "; 

Se acceptă 

138. Proiectul a fost completat. 
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la alineatul (43) după cuvântul „şedere" de completat cu 

cuvintele „sau a buletinului de identitate ". 

 

139. La alineatul (43) după cuvântul „şedere" de completat cu 

cuvintele „sau a buletinului de identitate ". 

Se acceptă 

139. Proiectul a fost completat. 

 

140. La punctul 95(122), alineatul (4) cuvintele „lor legal" de 

substituit cu cuvântul „acestora" în conformitate cu prevederile 

Codului Civil. 

 

Se acceptă 

140. Proiectul a fost completat. 

 

141. La punctul 100(128), alineatul (1) după cuvintele 

„domiciliu" de completat cu cuvintele „şi/sau reşedinţă". 

Se acceptă 

141. Proiectul a fost completat. 

 

142. La punctul 102(130), alineatul (1) după cuvântul 

„identificare" de completat cu cuvintele „de stat al persoanei 

fizice (IDNP)". 

 

Se acceptă 

142. Proiectul a fost completat. 

 

143. La punctul 107(134) care se referă la articolul 4512: la 

alineatul (1), lit. c) după cuvântul „domiciliul" de completat cu 

cuvintele „şi/sau reşedinţa", cuvintele „buletinul lui de 

identitate" de substituit cu cuvintele „actul de identitate", 

cuvintele „codul ei fiscal" de substituit cu cuvintele „numărul 

de identificare de stat (IDNO)"; 

la alineatul (2) după cuvântul „domiciliul" de completat cu 

cuvintele „şi/sau reşedinţa". 

 

Se acceptă 

143. Proiectul a fost completat. 

 

144. La punctul 110(136), lit. f) şi punctul 112(137), lit. c), 

cuvintele „în corespundere cu actele" de substituit cu cuvintele 

„în temeiul actelor". 

Se acceptă 

144. Proiectul a fost completat. 

 

22. Ministerul 

Transporturilor şi 

145. Art. 80 de completat cu un alineat nou cu următorul 

cuprins: 

Se acceptă 

145. Proiectul a fost completat 
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Infrastructurii 

Drumurilor 

„(6) Neîndeplinirea obligaţiei angajatorilor staţiilor de 

alimentare cu produse petroliere privind asigurarea accesului 

liber la veceuri şi lavoare pentru vizitatori, 

se sancţionează cu amendă de la 120 la 240 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice". 

 

146. Art. 197: 

alin.8) sintagma "79 la 90" de modificat cu sintagma "42 la 60"; 

sintagma "180 la 240" de modificat cu sintagma" 100 la 150"; 

alin. 14) sintagma "72 la 84" de modificat cu sintagma "42 la 

60"; sintagma "240 la 270" de modificat cu sintagma "100 la 

150"; alin. (21) - se exclude. 

 

Se acceptă parțial 

146. Proiectul a fost completat 

 

147. Art. 200, în titlul articolului sintagma "periculoase" - se 

exclude. alin. (1) - (3): sintagma "periculoase (inflamabile, 

explozive)," - se exclude. alin.(4), după sintagma "separarea" 

se introduce sintagma „necorespunzătoare”. 

 

Se acceptă 

147. Proiectul a fost completat 

 

148. Art. 221, excluderea completărilor care reglementează 

sancţiunile, deoarece acestea sunt reglementate în art. 197. 

Nu se acceptă 

148. Nu putem prevedea dispoziția în 

lipsa sancțiunii.  

149. Art. 221 de completat şi modificat după cum urmează: 

alin.(l),   cuvintele   "autorităţii  rutiere"   se   substituie  cu 

cuvintele "administratorului drumului". 

alin.(2) sancţiunea de completat cu textul: ", în toate cazurile 

cu defrişarea arborilor şi demolarea construcţiilor neautorizate 

şi remedierea construcţiilor afectate în urma intervenţiilor 

neautorizate. 

alin. (3) sancţiunea de completat cu textul: ", în toate cazurile 

cu demolarea construcţiilor neautorizate şi remedierea 

construcţiilor afectate în urma intervenţiilor neautorizate". 

Nu se acceptă 

149. Completările propuse sunt irelevante 

pentru componența de contravenție 

prevăzută la art. 221. 
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alin. (4) sancţiunea de completat cu textul: ", în toate cazurile 

cu demolarea construcţiilor neautorizate şi remedierea 

construcţiilor afectate în urma intervenţiilor neautorizate". 

alin. (5) sancţiunea de completat cu textul: ", în toate cazurile 

cu înlăturarea obstacolelor ce ar putea periclita stabilitatea şi 

integritatea acestuia". 

 

 

150. Art. 228 de completat cu un alineat nou cu următorul 

cuprins: 

„alin. (8) Exploatarea vehiculelor pe drumurile publice 

modernizate cu vehicule care au pe roţi sau în caroserie noroi, 

materiale de construcţie, ce se depun pe carosabil, sau cu 

vehicule din care se scurg produse petroliere, se sancţionează 

cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale cu aplicarea 

a 3 puncte de penalizare". 

Se acceptă 

150. Proiectul a fost completat. 

Alin. 8 va avea următorul cuprins: 

(8) Exploatarea vehiculelor pe drumurile 

publice cu structura rutieră capitală și cu 

structura rutieră uşoară care au pe roţi sau 

în caroserie noroi, materiale de construcţie 

ce se depun pe carosabil  

se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 

de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 

puncte de penalizare”. 

151. Art. 305 de completat cu un alineat nou cu următorul 

cuprins: „alin. (11) Nerespectarea de către asigurător 

(reasigurator) a termenilor legale sau a obligaţiilor de plată a 

despăgubirilor, se sancţionează cu amendă de la 24 la 150 de 

unităţi convenţionale.” 

Se acceptă parțial 

151. Proiectul a fost completat 

(11)Nerespectarea de către asigurător 

(reasigurator) a termenilor legale sau a 

obligaţiilor de plată a despăgubirilor, 

indemnizațiilor și altor drepturi de 

asigurare,  

se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 

de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice.”. 

23.  Procuratura Generală 152. Aferent pct. 4 din proiect, privind modificarea alin. (3) art. 

34, menţionăm că în proiect nu au fost prevăzute modificări la 

art. 443 alin. (11) din Codul contravenţional, privind dreptul de 

Se acceptă 

152. Prevederea a fost exclusă din proiect. 
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a achita jumătate din amenda stabilită, dacă aceasta este 

achitată în 3 zile lucrătoare de la data stabilirii ei. Astfel, 

considerăm oportună modificarea art. 34 alin. (3), dar în 

complex cu operarea modificărilor corespunzătoare la art. 443 

alin. (11). 

153. La pct.5 din proiect, privind modificarea art. 36: 

completarea cu alin.(l') nu o susţinem, dat fiind faptul că 

contravine scopului urmărit de legiuitor prin introducerea în 

Cod a punctelor de penalizare, care rezidă în disciplinarea 

conducătorilor auto şi asigurarea securităţii circulaţiei rutiere. 

Privarea de dreptul special de a conduce vehicule, pentru 

încălcările comise în domeniul circulaţiei rutiere (în cazul 

acumulării a 15 puncte de penalizare), reprezintă sancţiunea 

pentru gravitatea, frecvenţa şi recidiva încălcărilor comise de 

contravenient. Neaplicarea punctelor de penalizare (implicit a 

sancţiunii privării de dreptul de a conduce vehicule), în 

legătură cu achitarea amenzii integrale în termen restrîns, ar 

constitui un mod de „facilitare" a încălcărilor admise, ar crea o 

posibilitate de evitare a sancţiunii complementare de către 

contravenient, dar şi va încălca prevederile art.6 din Cod -

principiul egalităţii în faţa legit\ după criteriul pecuniar, care 

avantajează pe contravenienţii cu o stare materială mai bună. 

în alin.(2) urmează a exclude cuvântul „ulterior'", urmând a 

specifica un termen concret („imediat" sau „în 3 zile"), 

deoarece această prevedere va contribui la expedierea în 

termen restrîns a cauzelor în instanţa de judecată. 

Se acceptă 

153. Prevederea a fost exclusă din proiect. 

 

154. La pct.7(8)  din proiect, propunerea de a completa art.64 

cu alin. (2) nu o susţinem, deoarece fapta de încălcare a deciziei 

autorităţii tutelare privind stabilirea modului de realizare a 

dreptului de comunicare cu copilul se încadrează în prevederile 

art.64 Cco. Norma contravenţională în vigoare nu limitează 

cercul subiecţilor contravenţiei, asigurând dreptul copilului de 

Se acceptă parțial 

154. Art. 64 (redacția actuală) va avea 

următorul cuprins: 

Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre 

părinţi (a ambilor părinţi) să ia parte la 

educarea copilului. 
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a comunica cu părinţii, buneii, fraţii, surorile şi cu celelalte 

rude, garantat copilului în art.52 Codul familiei, indiferent dacă 

există sau nu decizia autorităţii tutelare. 

Respectiv, se va completa cu alin. (2) în 

redacția propusă prin proiect. 

 

155. La pct.8(9)  din proiect, expunerea într-o redacţie nouă a 

art.65 nu este acceptată/urmând a fi revizuită, din următoarele 

motive: 

la alin.(l) lit.a) urmează a exclude cuvîntul „identificarea", dat 

fiind faptul că comportă o semnificaţie neunivocă şi contravine 

prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia 

copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. 

 

Nu se acceptă 

155. Această prevedere sancționează 

faptele de neexercitarea sau exercitarea 

necorespunzătoare de către persoanele 

abilitate a atribuţiilor de autoritate tutelară 

locală sau autoritate tutelară, care reies din 

obligațiile prevăzute la art. 8 Legea 

140/2013. 

 

156. Astfel, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(l) lit.a) şi 

art.8 din Legea nr. 140/2013, autoritatea tutelară este obligată 

să asigure recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor, să se 

autosesizeze în cazul identificării unor copii aflaţi în situaţii de 

risc. în acelaşi rînd, art.22 alin.(2) lit.a) din legea prenotată 

stabileşte răspunderea pentru „nerespectarea condiţiilor legale 

de recepţionare şi înregistrare a sesizărilor privind copiii aflaţi 

în situaţie de risc" şi nu pentru „ încălcarea procedurilor şi 

termenelor prevăzute de legislaţie privind ...identificarea 

copiilor aflaţi în situaţii de risc", răspundere ce poate genera 

diverse abuzuri din partea autorităţii tutelare. 

 

Se acceptă parțial 

156. Alineatul (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Neexercitarea sau exercitarea 

necorespunzătoare de către persoanele 

abilitate a atribuţiilor de autoritate tutelară 

locală sau autoritate tutelară teritorială 

privind: identificarea, evidenţa şi asistenţa 

copiilor aflaţi în situaţie de risc; protecţia 

copiilor separaţi de părinţi; 

determinarea statutului copilului; 

cooperarea dintre autorităţile tutelare; 

nerespectarea condiţiilor legale de 

recepţionare şi înregistrare a sesizărilor 

privind copiii aflaţi în situaţie de risc 

 

157. Dispoziţia expusă în alin.(2) nu este concretă şi 

previzibilă, nefiind expuse cu claritate elementele 

contravenţiei - subiectul şi latura obiectivă. Astfel, latura 

obiectivă la alin.(2) necesită a fi dedusă din textul preluat 

Nu se acceptă 

157. Dispoziția normei oferă o claritate în 

acest sens, respectiv, este posibil de dedus 
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integral din Legea nr.140 din 14.06.2013: „... neasigurarea 

respectării termenelor şi procedurilor prevăzute de mecanismul 

intersectorial de cooperare privind transmiterea autorităţii 

tutelare competente a sesizărilor privind copiii aflaţi în situaţie 

de risc 

„participarea în procesul de evaluare iniţială şi complexă a 

situaţiei copilului la solicitarea autorităţii tutelare locale, 

precum şi la elaborarea şi implementarea planului 

individualizat de asistenţă ”, ceea ce nu poate fi acceptat. 

 

cine poate fi subiectul contravenției și 

respectiv latura obiectivă a acesteia. 

 

158. In acelaşi rînd, la alin.(2) unul dintre subiecţii 

contravenţiei este angajatul organelor de drept (cum ar fi 

poliţiştii), ceea ce nu este just, or „...neasigurarea respectării de 

către angajaţii ... organelor de drept a termenelor şi 

procedurilor prevăzute de mecanismul intersectorial de 

cooperare, cade sub incidenţa contravenţiilor ce afectează 

activitatea autorităţii publice - Capitolul XVI din Cod. 

 

Nu se acceptă 

158. Gruparea componențelor în Codul 

contravențional are loc în dependență de 

obiectul juridic și nu subiectul 

contravenției.  

 

159. De asemenea, între sancţiunile propuse la alin.(l), (2) şi 

(3) din art.65, pentru persoanele cu funcţie de răspundere există 

o disproporţie vădită, în pofida faptului că gradul prejudiciabil 

al faptelor prevăzute de dispoziţiile respective sunt analogice 

(la alin.(l) - 24-90 u.c; la alin.(2) - 30-150 u.c; la alin.(3) - 15-

30 u.c.) 

 

Nu se acceptă 

159. Prin majorarea sancțiunii pentru 

faptele persoanelor cu funcție de 

răspundere se urmărește realizarea unuia 

din scopul legii și anume de prevenire a 

săvîșirii contravențiilor. 

 

160. La pct.9(10) din proiect, privind completarea cu art. 652 

nu o susţinem, deoarece acţiunile de la art.652 alin.(l) se 

cuprind în dispoziţia art.63 Cod contravenţional. 

 

Se acceptă 

160. Completarea se exclude 

 

161. Completarea Codului contravenţional cu art. 654 de 

asemenea nu este justificată, din motive că norma propusă nu 

corespunde tehnicii legislative, nu este concretă şi previzibilă. 

Nu se acceptă 
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Mai mult, refuzul neîntemeiat de eliberare a certificatului 

medical de naştere urmează a fi contestat în ordinea 

contenciosului administrativ. 

 

 

161. Completarea reiese din art. 82 Legea 

cu privire la actele de stare civilă nr.100 

din 26 aprilie  2001.  

 

 

162. Aferent pct.13(16) din proiect, privind modificarea art. 

89, remarcăm că textul dispoziţiei în varianta propusă nu o 

susţinem. 

De notat, că înăsprirea pedepsei pentru practicarea prostituţiei 

nu reprezintă o soluţie optimă pentru eradicarea fenomenului, 

deoarece prestarea serviciilor sexuale contra plată este cauzată 

în temei de starea materială precară a persoanelor ce o practică. 

Pe de altă parte, fenomenul prostituţiei nu este generat doar de 

oferta prestării serviciilor sexuale contra plată, ci şi de cererea 

în ce priveşte aceste servicii. Din considerentele expuse, 

propunem a expune art.89 în următoarea redacţie: „Articolul 

89. Prostituţia 

(1) Prestarea de servicii sexuale în schimbul unei recompense 

se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 20 la 40 de ore. 

(2) Beneficierea de servicii sexuale cu oferirea recompensei 

persoanei care prestează asemenea servicii 

se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 20 la 40 de ore. 

(3)Persoana care a comis contrar voinţei sale, acţiunile 

prevăzute la aliniatul (1), este absolvită de răspundere 

contravenţională. " 

 

Se acceptă parțial 

162. Art. 89 va avea următorul cuprins: 

„(1) Practicarea prostituţiei, adică 

satisfacerea dorinţei sexuale a unei 

persoane prin orice metodă şi/sau 

mijloace, contra plată, inclusiv efectuată 

prin intermediul tehnologiilor 

informaţionale sau comunicaţiilor 

electronice 

se sancţionează cu amendă de la 36 la 48 

de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

40 la 60 de ore.". 

(2) Beneficierea de serviciile indicate la 

alin. (1) în schimbul oferirii sau 

promisiunii de a oferi recompensă 

persoanei care prestează asemenea 

servicii 

se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 

de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

20 la 40 de ore. 

(3) Persoana care a comis contrar 

voinţei sale, acţiunile prevăzute la 

aliniatul (1), este absolvită de răspundere 

contravenţională. " 
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  163. La pct. 21(26) din proiect, privind modificarea art. 169, 

propunem atribuirea unui titlu concis articolului, prin 

excluderea din denumire a cuvintelor „la nivel de regiune, 

raion, municipiu, oraş, sate şi comune ". De notat că, titlurile 

de articole la coduri sau la legi nu au semnificaţie proprie, deci 

nu vor fi extinse, ci trebuie să exprime sintetic obiectul 

reglementării. 

Se acceptă 

163. Cuvintele „la nivel de regiune, raion, 

municipiu, oraş, sate şi comune" se 

exclud. 

 

164. Aferent pct. 23(28) din proiect privind completarea art. 

177 cu alineatul (3), care va plasa în categoria contravenţiilor 

încălcările incluse în Legea nr.75/2015 la reconstrucţia 

încăperilor, menţionăm că prevederi similare modificărilor 

propuse se conţin în Codul contravenţional la art. 179, în 

special ce ţin de construcţiile neautorizate (care sunt anexele, 

balcoanele etc.) şi intervenţiile neautorizate la construcţiile 

existente, precum modificarea, reamenajarea, reparaţia capitală 

etc. Astfel, introducerea unei norme noi, prin completarea art. 

177 cu alineatul (3), nu o considerăm concordantă cu norma 

existentă actualmente în Cod. 

 

Nu se acceptă 

164. Urmează sa distingem sfera diferită 

de aplicarea a alineatului (3)  ce se 

propune spre completare și a art. 179.  

 

165. La pct. 24(29) din proiect privind completarea 

prevederilor art. 180: 

în alin.(12) şi (13) sunt stipulate acţiunile ilegale ale persoanei 

cu funcţie de răspundere săvîrşite cu folosirea situaţiei de 

serviciu, acţiuni pentru care răspunderea survine în baza art. 

312 din Codul contravenţional - abuzul de putere sau abuzul de 

serviciu. Mai mult ca atît, sancţiunea inclusă în proiect la 

alineatele menţionate, deşi este mai mare cu privire la amenda 

care poate fi aplicată în comparaţie cu art. 312 (de la 30 la 90 

de unităţi convenţionale), nu prevede privarea de dreptul de a 

deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o 

anumită activitate (la art.312 - pe un termen de la 3 luni la un 

an). 

Se acceptă parțial 

165. Art. 180 alin. (12) –(13) constituie 

norme speciale în raport cu art. 312 Cod 

contravențional. 

Totodată, sancțiunea va fi completată cu 

privarea de dreptul de a deține o anumită 

funcție sau de dreptul de a desfășura o 

anumita activitate.  

 



100 
 

Astfel, normele propuse, în opinia noastră, sunt de prisos; 

166. Textul de la alin.(14) urmează a fi revăzut, deoarece unele 

reglementări propuse se suprapun celor existente în art. 176 din 

Codul contravenţional şi celor din proiect pentru modificarea 

art. 176 (privind verificarea funcţionării contoarelor, preluarea 

informaţiei echipamentelor de măsurare, etc. precum şi 

referitoare la „neasigurarea accesului liber în locuinţe"); 

 

Nu se acceptă 

166. Art. 176 sancționează pentru faptele 

de Neasigurarea accesului liber al 

reprezentantului prestatorului de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare în 

locuinţe şi pe teritoriul agenţilor 

economici spre deosebire de alin. (14) 

care se referă la accesul în spațiile ce 

aparțin persoanelor fizice. 

 

167. La alin.(18), din sancţiune urmează a exclude persoanele 

cu funcţie de răspundere, delimitarea subiecţilor contravenţiei 

în acest caz este alogică. 

 

Se acceptă 

168. La pct.26(37) din proiect, privind introducerea art.2001 

„încălcarea regulilor traficului de mărfuri periculoase", 

menţionăm că art.200 din Cod - încălcarea regulilor traficului 

de încărcături periculoase, de mare gabarit sau supra grele" în 

proiect se utilizează o terminologie neuniformă („încărcături", 

„mărfuri"), ceea ce nu corespunde tehnicii legislative. 

Nu se acceptă 

168. Completarea de la art. 2001 are drept 

scop sacnționarea faptelor interezise prin 

prin Hotarîrea Guvernului Nr. 143 din 

18.02.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind transportul 

interior de mărfuri periculoase. 

 

169. La alin.(2) şi (3) proiectul propune sancţionarea 

contravenienţilor prin aplicarea amenzii şi „cu imobilizarea 

vehiculului", semnificaţia şi procedura respectivă nefiind 

definite şi detaliate în textul proiectului de lege, ceea ce 

contravine rigorilor tehnicii legislative; 

Se acceptă  

169. Reglementările de la art. 432 C. 

contravențional lit. e) prevede 

posibilitatea reținerii vehiculului, prin 

proiect noi redăm un nou cuprins acesti 

litere, dar care la fel persistă reținerea 

vehiculului. În acest context, cuvintele 

„imobilizarea vehiculului” urmează a fi 

înlocuite cu cuvintele „interzicerea 
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exploatării vehiculului prin reţinerea sau 

retragerea plăcii cu numărul de 

înmatriculare a acestuia”. 

170. În alin.(3), după cuvântul „periculoase" a include textul „ 

sau transportarea lor în condiţii de izolare interzise sau 

neaprobate", conform art. 18 alin.(3) lit.d) din Codul 

transporturilor rutiere, iar cuvîntul „la" a-1 substitui cu 

„pentru"; 

Se acceptă 

170. Propunerea a fost inclusă în proiect. 

171. Textul alin.(4) se propune a fi revăzut şi expus în 

corespundere cu art.62 din Codul transporturilor rutiere, iar 

cuvântul „ adecvat" urmează a fi exclus din context; 

 

Se acceptă 

171. alin. (4) va avea următorul cuprins  

„(4)Transportul cu un vehicul fără 

certificatul de agreare, certificatul de 

competenţă profesională, documentaţia de 

transportare a mărfurilor periculoase și 

instrucţiuni scrise pentru conducătorul 

auto conform reglementărilor specifice 

transportului rutier de mărfuri 

periculoase.  

 

172. În alin.(6) a exclude cuvîntul „ prezenţei ", iar cuvântul „ 

transport " de la finele propoziţiei a-1 înlocui cu „transportare"; 

Se acceptă 

172. Propunerea a fost inclusă în proiect. 

173. La pct.27(38) din proiect, privind modificarea sancţiunii 

art.207, urmează a expune corect textul sancţiunii, fiind 

evidentă o eroare de conţinut. 

Se acceptă 

173. Sancțiunea va avea următorul 

cuprins: 

„se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 

de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 

40 la 60 de ore aplicată persoanei fizice, 

cu amendă de la 180 la 240 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu 

funcţie de răspundere, cu amendă de la 
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240 la 300 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice.”. 

174. La pct.33 din proiect, privind modificarea alin.(2) şi (3) 

de la art.229 prin excluderea punctelor de penalizare, nu o 

susţinem, acestea fiind proporţionale gradului prejudiciabil al 

contravenţiilor respective. 

Se acceptă 

174. Din proiect: 

Sintagma „cu aplicarea a 2 puncte de 

penalizare” prevăzută la art. 229 se 

exclude. 

 

 

175. La pct.40(51), 41(52) din proiect, privind modificarea şi 

completarea art., 239 propunem a revedea sancţiunea 

principală de la alin.(3) al art.238, sancţiune ce este 

disproporţională cu cea de la alin.(4), care are un grad de 

pericol social mai sporit. 

Nu se acceptă 

175. Sancțiunea este proporțională cu 

fapta, or, fapta doar a generat riscul 

accidentului rutier, însă nu s-a produs.  

176. De asemenea, propunerea de excludere a punctelor de 

penalizare din sancţiunile art.238 alin.(2) şi 239 alin.(l) le 

considerăm inoportune, având în vedere scopul aplicării 

punctelor de penalizare ca sancţiune complementară pentru 

încălcările comise în domeniul circulaţiei rutiere. 

 

Se acceptă 

176. Prevederea prin care se exclud 

punctele de penalizare se exclude. 

 

177. La pct.43(54), privind modificarea şi completarea art.241, 

sancţiunea de la alin.(3) este disproporţională cu cele de la 

alin.(l) şi (2), deoarece acţiunea stipulată la alin.(3) are un grad 

de pericol social sporit. 

Se acceptă 

177. Sancțiunea alineatului.(3) art. 241 

din proiect urmează a fi majorată. 

 

178. In art.238, 239, 241, 243 urmează a substitui sintagma „ 

care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie", cu 

cea utilizată în Codul contravenţional (art. 245): „ care a 

generat o situaţie de accident de circulaţie ", conform cerinţelor 

existente pentru actele legislative privind utilizarea în 

conţinutul lor a unei terminologii constante şi uniforme. 

Se acceptă 

178. Propunerea a fost inserată în textul 

proiectului. 

Alineatul (4) din art. 238 va avea 

următorul cuprins: 

„(4) Încălcarea de către conducătorul de 

vehicul a dispozițiilor prevăzute la alin. (1) 
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- (3), care a generat o situaţie de accident 

de circulaţie 

se sancţionează cu amendă de la 25 la 40 

de unităţi conventionale sau cu privarea 

dreptului de a conduce vehicule pe un 

termen de la 6 luni la un an.”.  

Alineatul (2) din art. 239 va avea 

următorul cuprins:  

„(2) Încălcarea de către conducătorul de 

vehicul a dispoziţiilor alin. (1), care a 

generat o situaţie de accident de circulaţie 

sau care a împiedicat sau intimidat 

circulația regulamentară a pietonilor sau a 

cicliștilor  

se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 

de unităţi convenționale cu sau fără 

privarea de dreptul de a conduce vehicule 

pe un termen de la 6 luni la un an.”. 

179. La pct.52(69) din proiect, privind modificarea art.301 - 

„Evaziunea fiscală a persoanelor fizice", în dispoziţia alin.(l) 

se propune substituirea cifrei „2500" u.c. cu „1500" u.c. cu 

referire la suma impozitului pe venit ce trebuia să fie achitat de 

persoana fizică şi care, conform proiectului nu va depăşi 75000 

lei. 

De notat, că Codul penal în art.2441 Evaziunea fiscală a 

persoanelor fizice" în alin.(l) prevede răspunderea penală 

pentru evaziunea fiscală a persoanelor fizice, dacă suma 

impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 2500 

de u.c. (125000 lei). În această ordine de idei, modificarea 

propusă nu poate fi acceptată, deoarece va crea un segment 

nereglementat de lege - vid legislativ, în cazul în care suma 

impozitului pe venit care trebuia să fie achitat de persoana 

Se acceptă 

179. Prevederea va fi exclusă din proiect. 
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fizică va depăşi 75000 lei, dar nu va atinge cuantumul de 

125000 lei pentru a atrage răspunderea penală. 

180. La pct.54(74) din proiect, privind modificarea şi 

completarea art.333, în alin.(5) urmează a substitui sintagma 

„Sancţiunea respectivă" cu cuvintele „Sancţiunile prezentului 

articol", pentru conferirea clarităţii şi preciziei normei juridice. 

Se acceptă parțial 

180. Urmează a fi menționat că sancțiunea 

prevăzută la alin. (1) art. 333. 

 

181. La pct.57(79) din proiect, privind modificarea art.357, la 

alin.(2) după cuvintele „de reconstrucţie''' propunem a lărgi 

spectrul normei şi a include sintagma „sau a altor lucrări" ( 

reparaţie, confecţionare etc). 

 

Se acceptă 

181. Propunerea a fost inclusă în proiect. 

182. La pct.59 din proiect, privind modificarea art. 360, 361 şi 

362, intervenim cu următoarele obiecţii. La art. 360: 

în dispoziţia alin.(l), după cuvântul „neletale" a introduce 

sintagma „supuse autorizării", or conform legii pot fi 

comercializate doar armele supuse autorizării. 

În nota informativă la proiect, se indică asupra excluderii din 

sancţiunea alin.(l) art.360 a răspunderii persoanelor fizice 

pentru comercializarea armelor către persoanele care nu sunt 

autorizate în modul stabilit, dat fiind faptul că calificarea 

acestei fapte se încadrează în dispoziţia alin.(2) al aceluiaşi 

articol, de facto în proiect din sancţiunea art.360 alin.(l) nefiind 

exclusă răspunderea persoanei fizice. In acelaşi rînd, de notat 

că, în conformitate cu prevederile Legii nr.130 din 08.06.2012 

privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, 

procurarea/comercializarea armelor se efectuează numai prin 

intermediul armurierilor licenţiaţi, care pot fi atât persoanele 

fizice, cît şi juridice. Prin urmare, excluderea răspunderii 

acestora din sancţiunea alin.(l) este neîntemeiat; 

-în dispoziţia alin.(3), după cuvântul „ acestora " urmează a 

introduce sintagma "şi a muniţiilor aferente", conform art. 18 

alin.(8) din Legea nr. 130/2012, iar pentru respectarea 

Se acceptă 

182. Art. 360, 361, 362 din proiect se 

modifică și vor avea un alt cuprins. 
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principului clarităţii şi preciziei normei juridice, după cuvintele 

„comercializării armelor" se propune a introduce sintagma „în 

cazul aplicării măsurii de retragere sau anulare a permisului de 

armă”. 

În art. 5 (Interdicţii şi restricţii în regimul armelor şi al 

muniţiilor) alin. (2) al Legii nr. 130 din 08.06.2012 privind 

regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, este 

prevăzut expres că se interzice portul armelor de categoria „D" 

lit. a.)-g), prevăzute la anexa nr. 1. 

Potrivit legii prenotate, armele din categoria „D" nu fac parte 

din categoria armelor letale sau neletale, fiind specificate ca o 

categorie aparte, ca alte arme nesupuse autorizării, iar în 

proiectul de lege examinat sînt stabilite sancţiuni pentru 

încălcarea regulilor de păstrare, deţinere, port şi folosire sau 

transport doar a armelor letale şi neletale şi/sau al muniţiilor 

aferente. 

Prin urmare, deşi potrivit legislaţiei cu privire la arme portul 

armelor din categoria „D" este interzisă, în proiect nu se 

regăsesc sancţiuni pentru astfel de încălcări, din care 

considerente propunem completarea art.361. 

Astfel, la art.361 propunem de modificat titlul după cum 

urmează: "încălcarea regulilor de păstrare, deţinere, transport, 

port şi folosire sau aplicare a armelor letale, neletale şi a altor 

arme nesupuse autorizării şi/sau a muniţiilor aferente, precum 

şi portul armelor albe ". 

Concomitent, se impune de completat articolul cu un alineat 

separat cu următorul conţinut: 

„(7) Portul altor arme nesupuse autorizării, cu excepţia 

dispozitivelor industriale, precum şi a muniţiei aferente, 

dispozitivelor electroşoc şi spray-urilor cu gaze lacrimogene 

sau iritante. 
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se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi 

convenţionale” 

în dispoziţia alin.(5), sintagma „Aflarea cu arma letală sau 

neletală...," urmează a fi înlocuită cu fortul armei letale sau 

neletale...", conform prevederilor art.4 alin.(14) din Legea nr. 

130/2012; 

 

 

183. La art.3623 alin.(3) cuvintele „în termen mai mare de un 

an" urmează a le substitui cu: „în termen ce depăşeşte perioada 

de un an". 

Nu se acceptă  

183. Proiectul nu are drept scop 

modificarea art. 3623 

 

184. La pct.62(86) din proiect, privind completarea cu art.3653: 

în dispoziţia alin.(l) a reformula sintagma „normelor legale 

stabilite de organizator" ori a exclude cuvintele „stabilite de 

organizator", pentru evitarea confuziei; 

 

Se acceptă 

184. Alineatul (1) are un nou cuprins. 

 

185. În dispoziţia alin.(2) cuvintele „celorlalţi spectatori" a le 

exclude şi a completa cu cuvîntul „spectatorilor", iar cuvintele 

„mobile, imobile" de exclus; 

 

Se acceptă 

 

186. Alin.(7) urmează a fi exclus, necesitatea adoptării normei 

decade, în legătură cu includerea în proiectul legii a art.361 

alin.(5), similar acestuia. 

 

Se acceptă parțial 

186. Art. 3653 a fost reformulat 

187. La pct.70 din proiect, privind modificarea art. 395, 

sintagma propusă pentru modificarea alin.(l) lit.b) urmează a fi 

revizuită, fiind probabil o greşeală tehnică. Potrivit 

conţinutului propus, în sarcina instanţelor de judecată se pune 

examinarea nu a unor contravenţii propriu-zise, dar a 

articolelor din Cod, care prevăd autorităţile competente să 

soluţioneze cauzele contravenţionale - „ la art.400-42310". 

Se acceptă 

187. Prevederea va fi exclusă. 
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  188. La pct.71 din proiect, privind excluderea alin.(4) din 

art.396, pe care categoric nu o susţinem, menţionăm că urmare 

a intrării în vigoare a Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

procuratură, competenţele procurorului, stabilite în Codul 

contravenţional au fost revăzute. Astfel, art. 396 din Cod a fost 

expus într-o nouă redacţie, norma indicând în mod exhaustiv 

situaţiile de verificare a activităţii agenţilor constatatori: 

„verificarea legalităţii acţiunilor agentului constatator de către 

Procuratură se efectuează în cadrul controlului respectării 

legislaţiei la înregistrarea de către subdiviziunile competente 

subordonate MAI, de către CNA, SV a sesizărilor despre 

săvîrşirea contravenţiilor şi infracţiunilor ". 

In context, prevederile art.396 alin.(4) rezultă din atribuţiile 

procurorului în cadrul urmăririi penale, stabilite în art.52 

alin.(2) pct.4 din Codul de procedură penală „controlează 

permanent executarea procedurii de primire şi înregistrare a 

sesizărilor privind infracţiunile". Eventuala excludere a 

competenţelor procurorului prevăzute de art. 396 alin.(4) din 

Codul contravenţional va crea interpretări contradictorii 

privind atribuţiile procurorului, va avea repercusiuni asupra 

eficienţei combaterii criminalităţii, inclusiv asupra calităţii 

activităţii agentului constatator din cadrul subdiviziunilor 

menţionate. 

 

Se acceptă 

188. Pct. 71 se exclude. 

 

189. La pct.83(108) din proiect, cu privire la modificarea art. 

4181 propunerea de a prevedea în competenţa Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei constatarea 

contravenţiilor, prevăzute de art. 652, 653, 654 şi art.372 nu 

poate fi acceptată, deoarece nu se regăsesc printre 

competenţele expres prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 691 

din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei 

Se acceptă parțial 

189. Completarea cu art. 652 se exclude 

din proiect , în partea ce ține de art. 372 nu 

se va atribui competența Ministerului 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 
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Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului 

central al acestuia nu poate fi agent constatator, nefiind organ 

de control, fapt ce rezultă din competenţa funcţională, 

prevăzută de Hotărârea Guvernului 691/17.11.2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. Mai mult ca 

atît, pentru a asigura activitatea eficientă pe segmentul 

constatării şi prevenirii contravenţiilor menţionate, este 

necesar ca agenţii constatatori din cadrul autorităţii în cauză să 

activeze pe întreg teritoriul Republicii, activînd în subdiviziuni 

la nivel de unităţi administrativ teritoriale. 

Oportunitatea operării modificărilor propuse poate fi 

examinată doar în acelaşi timp cu realizarea reformei 

Guvernului sau ulterior acestui proces. 

 

190. La pct.96(123) din proiect, privind modificarea art. 439 

alin.(9), propunem completarea prevederii propuse după 

cuvîntul „contravenţiilor" cu sintagma „precum şi de calculare 

a cheltuielilor aferente". 

Propunerea se bazează pe necesitatea stabilirii modului de 

calculare a cheltuielilor aferente, în aşa mod, ca acestea să fie 

adecvate, justificate şi uniforme pe întreg teritoriul ţării, în 

funcţie de tipul serviciului, tipul transportului etc. De 

asemenea, ea se întemeiază şi pe natura raportului juridic 

corespunzător, care nu cade sub incidenţa art.l din Legea 

nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi. Astfel, acţiunile de ridicare, transportare, 

depozitare a vehiculelor de către prestatorii de servicii nu se 

vor efectua în mod independent, din proprie iniţiativă şi în 

nume propriu, ci ca angajat contractual al autorităţii publice 

respective (organul de poliţie/autoritatea publică locală), în 

Se acceptă 

190. După cuvintul „contravențiilor” Se 

completează cu cuvintele „precum şi de 

calculare a cheltuielilor aferente”. 
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cadrul procesului de constatare a contravenţiilor, 

responsabilitatea juridică pentru realizarea acestor măsuri 

revenind inclusiv agentului constatator. 

191. La pct.97(124) din proiect, privind completarea ar. 4397 

cu alin.(4 ) privind acordarea reprezentantului 

Departamentului instituţiilor penitenciare a împuternicirilor de 

aplicare a confiscării speciale, considerăm propunerea 

nefondată, deoarece art. 4397 alin.(3) din Codul 

contravenţional prevede expres: „Confiscarea specială se 

aplică de către instanţa de judecată la demersul agentului 

constatator". In context, subliniem că prevederea de la alin.(4) 

din art.439 privind competenţa de aplicare a confiscării 

speciale de către reprezentantul Serviciului Vamal decurge 

dintr-un şir de competenţe ale Serviciului Vamal stabilite 

expres în Codul Vamal. 

Nu se acceptă 

191. Statutul executării 

pedepsei de către condamnaţi aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 

2006, prevede competența reprezentaților 

Departamentului Instituțiilor Penitenciare 

de confiscare.  

 

192. La pct.102(130) din proiect, privind modificarea art.445, 

pe lîngă datele şi faptele incluse în proiect, ce ar avea ca efect 

nulitatea, urmează a indica data (ziua, luna, anul) întocmirii 

procesului verbal, semnătura contravenientului/semnătura 

martorului care să confirme starea de fapt în cazul în care 

contravenientul nu semnează procesul-verbal cu privire la 

contravenţie, care, de asemenea, pot atrage nulitatea absoluta a 

acestuia. 

Se acceptă  

192. Art. 445 a fost completat. 

 

193. La pct.105(132) din proiect, privind modificarea alin.(4) 

din art.448, cuvintele „conform jurisdicţiei teritoriale" să fie 

substituite cu „conform competenţei teritoriale", potrivit 

terminologiei utilizate în Codul contravenţional (de ex. 

art.475). 

Se acceptă 

193. cuvintele „conform jurisdicţiei 

teritoriale" se substituite cu cuvintele 

„conform competenţei teritoriale". 

 

194. La pct.107(134) din proiect, susţinem oportunitatea 

existenţei unor proceduri simplificate de desfăşurare a 

procesului, al căror impact pozitiv este evident. Totuşi, din 

prevederile propuse la art. 45l'-4512 nu este clar regimul juridic 

Nu se acceptă 

194. Art. 442 prevede că „Procesul-

verbal se încheie de agentul constatator 

pe baza constatărilor personale şi a 
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al "constatărilor personale ale agentului constatator", noţiune 

ce nu există în Codul Contravenţional şi nici nu se propune a fi 

definită, inclusiv în ce priveşte decizia adoptată de agentul 

constatator într-o astfel de situaţie. 

în jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a menţionat că norma 

legală trebuie să corespundă principiului clarităţii şi 

previzibilităţii, astfel încât persoana să dispusă de posibilitatea 

de a-şi adapta comportamentul la cerinţele stabilite. 

Raportând aceste principii la prevederile în speţă, constatăm că 

noţiunea de "constatări personale ale agentului constatator" nu 

este definită cu suficientă precizie şi ar putea genera 

interpretări diferite sau genera riscul unor abuzuri la aplicarea 

în practică a acesteia. Astfel, se propune excluderea cuvîntului 

"personale" din sintagma sus arătată. 

probelor acumulate, în prezenţa 

făptuitorului sau în absenţa lui.” 

 

195. Referitor la prevederea art.4513, alin.(2) după cuvântul 

„neachitată exclude litera „ a ", iar după cuvintele „urmează să" 

a include „o achite", cu referire la valoarea amenzii stabilită, 

care urmează să fie achitată integral; 

Se acceptă 

195. Au fost operate modificările propuse. 

 

196. Aferent art. 4516 - ,Acordul de colaborare", utilizarea 

termenului „colaborare" este improprie în context, deoarece nu 

se circumscrie procedurii ce se propune a fi implementată. 

Noţiunea „colaborare", conform DEX, este o contribuţie 

efectivă la o muncă în comun. însă, persoana în cazul expus nu 

colaborează cu agentul constatator, aceasta renunţă la unele 

drepturi (la tăcere, prezumţia nevinovăţiei) în schimbul unei 

sancţiuni reduse. De facto, suntem în prezenţa unui acord de 

recunoaştere a vinovăţiei după modelul prevăzut de Codul de 

procedură penală, doar că aplicabil în cazul contravenţiilor, în 

esenţă, fiind proceduri similare. Pornind de la principiile 

generale ale procesului contravenţional, potrivit cărora 

procesului contravenţional i se aplică în mod corespunzător 

prevederile Codului de procedură penală, propunem 

Nu se acceptă 

196. Prin completarea Codului 

contravențional cu art. 4516 se propune 

crearea unei instituții noi, proprii 

procesului contravențional prin care se 

urmărește soluţionarea procesului 

contravențional, într-un termen optim şi 

previzibil. Odată cu operarea 

modificărilor, contravenientul va 

beneficia de reducerea limitelor de 

pedeapsă în cazul care uzează de această 

procedură specială, prin acest proiect se 

intenționează  să crească numărul de 

dosare soluţionate în acest mod, aspect ce 
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redenumirea termenului „acord de colaborare" în „acord de 

recunoaştere a vinovăţiei"; 

în contextul celor expuse supra, cu privire la conţinutul art.4516 

alin.(4), considerăm că, sintagma "după care, contravenientul 

nu mai este în drept să-şi retragă acordul" urmează a fi revăzută 

prin prisma noţiunii de acord de recunoaştere a vinovăţiei în 

procesul penal. 

va conduce la concentrarea resurselor 

umane în vederea creşterii operativităţii în 

instrumentarea dosarelor complexe şi, nu 

în ultimul rând, la soluţionarea cu 

celeritate a proceselor contravenționale. 

 

197. La pct.109(135) din proiect, privind modificarea art.455, 

propunem a exclude alin.(6) şi (7), deoarece repetă alin.(3) şi 

(4) din redacţia actuală. 

Se acceptă  

197. Alin. (3) și (4) din proiect vor fi 

alineatele (2)1 și (2)2 corespunzător. 

198. În context, ţinem să menţionăm că, proiectul urmează a fi 

definitivat inclusiv sub aspect gramatical, deoarece conţine 

multiple greşeli ortografice şi de punctuaţie (a se vedea art.651 

alin.(l); art. 1551 alin.(2); art. 169 lit.a); la art.333 alin.(4'); la 

art.3653 în titlu, în alin.(3) şi (6); la art.443 în alin.(ll'); la 

art.4511 alin.(2) şi (4); la art.4512 alin.(l) lit.f)"; 4513 alin.(2), 

etc.) 

Se acceptă 

198. Au fost operate modificările de 

rigoare. 

 

199. În legătură cu unele deficienţe la aplicarea legislaţiei în 

domeniul contravenţional, propunem completarea prezentului 

proiect, după cum urmează: 

La art. 298 alin.(2') din Codul contravenţional - „Generarea 

unor cheltuieli suplimentare pentru retribuirea muncii ca 

urmare a includerii nejustificate în calcul a componentelor 

salariului sau a altor plăţi" se propune completarea la final cu 

cuvintele „ , dacă fapta nu constituie infracţiune ". 

Se acceptă 

199. art. 298 alin.(21) în final se 

completează cu cuvintele dacă fapta nu 

constituie infracţiune” 

 

 

24.  Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal) 

200. La pct.72(93) al proiectului, art. 399 alin. (1) se expune în 

următoarea redacţie: "(1) Cauza contravenţională se 

soluţionează de agentul constatator în a cărui rază teritorială a 

fost săvârşită contravenţia, care poate aplica sancţiunile 

prevăzute în partea specială a cărţii a doua în 

limitelecompetenţei şi numai în exerciţiul funcţiunii." 

Nu se acceptă 

200. Dispoziția de la alineatul (1) 

reglementează cazurile cînd se constată cît 

și cazurile de examinare și soluționare. 

Totodată se prevede că  cauza 

contravenţională se constată, se 

examinează și se soluționează de către 
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în acest sens, menţionăm că modificarea propusă în proiect la 

art. 399 alin. (1) intră în contradicţie cu prevederile art.403 

alin.(2) Cod Contravenţional, în conformitate cu care "sânt în 

drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice 

sancţiuni şefii birourilor şi posturilor vamale şi adjuncţii lor, 

şefii echipelor mobile." 

Or, specificăm că în cadrul activităţii vamale constatarea 

cauzei contravenţionale se efectuează de către inspectorii 

vamali din cadrul posturilor vamale sau din cadrul direcţiilor 

specializate, pe când examinarea cauzei contravenţionale şi 

aplicarea sancţiunilor se efectuează de şefii birourilor şi 

posturilor vamale şi adjuncţii lor, şefii echipelor mobile. 

Astfel, modificările respective vor crea impedimente şi 

dificultăţi în activitatea exercitată de către organele vamale. 

agentul constatator care aplică sancțiunile 

prevăzute în partea specială a cărţii a doua 

în limitele competenţei şi numai în 

exerciţiul funcţiunii. 

 

201. Totodată, considerăm oportun completarea proiectului 

respectiv cu următoarele propuneri: 

La art. 287 alin.(l), sintagma "care traversează frontiera de stat 

(vamală) a Republicii Moldova" se exclude. 

Această modificare este necesară pe motiv că prevederile 

alineatului respectiv nu pot fi aplicate la traversarea vehiculelor 

prin posturile vamale interne de control. 

 

Se acceptă 

201. cuvintele „care traversează frontiera 

de stat (vamală) a Republicii Moldova" se 

exclud. 

 

202. Art.287 alin.(6), după cuvântul "plumburilor" se 

completează cu sintagma "sigiliilor vamale,". 

Se acceptă 

202. Art.287 alin.(6), după cuvântul 

„plumburilor" se completează cu 

cuvintele „sigiliilor vamale,". 

 

203. Art.287 alin.(8) în final se completează cu textul: "sau 

nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii 

prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală în lipsa 

elementelor constitutive ale infracţiunii," 

Se acceptă 

203. Art.287 alin.(8) în final se 

completează cu cuvintele „sau 

nerespectarea măsurilor de politică 

economică şi altor restricţii prevăzute la 
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Completarea respectivă este propusă pe motiv că actualmente 

astfel de încălcare există, însă din cauza vidului legislativ 

persoanele fizice nu pot li sancţionate. Totodată, menţionăm că 

asemenea încalcare este prevăzută la art. 231 pct.14) Cod 

Vamal, pentru care este prevăzută răspunderea materială  

aplicată persoanelor juridice. 

trecerea mărfurilor peste frontiera vamală 

în lipsa elementelor constitutive ale 

infracţiunii.” 

 

204. Art.287 alin. 16, după cuvântul "insultarea" se 

completează cu cuvintele "sau ameninţarea". 

Se acceptă 

204. Art.287 alin. 16, după cuvântul 

„insultarea" se completează cu cuvintele 

"sau ameninţarea". 

 

205. La art.431 Cod Contravenţional: 

alin. (21), după sintagma "art. 287 alin. (8)-(ll)" se 

completează cu sintagma "şi (14)" 

alin. (41) sintagma "art. 287 alin. (8), (10) şi (11)" se 

substituie cu sintagma "art. 287 alin. (8), (10), (11) şi (14)". 

alin. 42 sintagma "art. 287 alin. (8), (10) şi (11)" se substituie 

cu sintagma "art. 287 alin. (8), (10), (11) şi (14)". 

Completările în cauză sunt propuse în vederea echilibrării 

sancţiunilor prevăzute la art.alin.(l0) şi alin.(14) Cod 

Contravenţional, scopul final la ambele fiind exonerarea 

ilegală de la plăţile vamale. 

 

Se acceptă 

205. Au fost operate modificările propuse. 

 

206. La art.441 Cod Contravenţional: 

alin.(l) lit.f) se expune în următoarea redacţie: 

"f) nu este identificat făptuitorul;" 

alin.(l) se completează cu lit.f1) cu următorul cuprins: 

"f1) termenul prescripţiei tragerii la răspundere 

contravenţională a expirat;". 

 

Se acceptă 

206. Articolul 441, alineatul (l), lit. f) va 

avea următorul cuprins: 

„f) nu este identificat făptuitorul;”; 

se completează cu lit.f1) cu următorul 

cuprins: 

"f1) termenul prescripţiei tragerii la 

răspundere contravenţională a expirat;”. 

207. Totodată, considerăm oportun de a reglementa: Nu se acceptă 
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procedura de încetare a procesului contravenţional şi actul 

procesual prin care acesta se încetează (decizie, încheiere, 

ordonanţă); 

207. În cazul în care apare una din 

situațiile descrise la art. 441 în dependența 

de subiectul competent se emit actele 

procedurale motivate corespunzătoare 

(instanța de judecată – încheiere, 

procuror-ordonanță, ag. constatator – 

decizie). 

208. Cazurile de examinare/cercetare a contravenţiilor în lipsa 

persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul 

contravenţional (ex: există date despic încunoştinţarea la timp 

a contravenientului de locul şi timpul cercetării ca/ului, iai¬de 

la el nu a parvenit nici un demers referitor la amânarea 

cercetării; există dovezi că, la momentul cercetării cazului, 

contravenientul nu se află în ţară; contravenientul nu este 

identificat; contravenţia a fost comisă la expedierea de bunuri 

prin poşta internaţională etc); 

Nu se acceptă 

208. În acest caz contravenientul se 

sustrage de la participare în cadrul 

procesului contravențional, astfel, 

subiecții competenți pot desfășura 

procedura prestabilită în continuare. 

 

209. Procedura, precum şi care act procedural se emite de către 

agentul constatator în privinţa mărfurilor depistate, care 

constituie obiectul contravenţiei, în cazul în care acestea 

aparţin persoanelor neidentificate. 

Menţionăm că, în activitatea vamală apar dificultăţi 

procedurale în acest sens, deoarece potrivit Codului 

Contravenţional, procesul contravenţional nu poate fi pornit, 

iar dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat şi va fi încetat în cazul 

în care nu este identificat făptuitorul, iar termenul prescripţiei 

tragerii la răspundere contravenţională a expirat, nefiind clară 

însă în baza cărui act procedural mărfurile, care constituie 

obiectul contravenţiei, sunt confiscate. 

Nu se acceptă 

209.Actul procedural emis va fi sub formă 

de decizie. 

 

24.  Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

210. Referitor la pct.2 din Proiect 

Având în vedere specificul şi importanţa pieţei financiare 

nebancare, necesitatea soluţionării problemei identificate 

referitor la termenul de prescripţie a răspunderii 

Nu se acceptă 

210. Capitolul XV nu reglementează doar 

contravențiile ce atentează la piața 

financiară nebancară, astfel, termenul de 
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contravenţionale (anume în cazul contravenţiilor constatate în 

cazul controalelor activităţii participanţilor profesionişti ai 

pieţei financiare nebancare, care au loc, de regulă, o dată în 3 

ani), considerăm oportun completarea art. 30 alin. (3) cu 

următorul cuprins: după cuvintele „prevăzute la" se 

completează cu sintagma „Capitolul XV al cărţii întâi, art. 1551 

şi” 

 

prescripție pentru unele componențe 

urmează a fi majorat nejustificat. 

 

211. Referitor la pct.107(134) din Proiect 

Considerăm oportun completarea Cap. VI1 „Proceduri 

simplificate de constatare şi examinare a contravenţiei", art. 

4511 cu un alineat nou, (5), cu următorul cuprins: „Prevederile 

Cap. VI1 nu sunt aplicabile în cazul contravenţiilor 

prevăzute/constatate în baza art. 300, art. 302-310 din Codul 

Contravenţional". 

Nu se acceptă 

211. Prin instituirea mecanismelor de 

examinare simplificată a cauzei 

contravenționale se urmărește 

soluţionarea procesului contravențional, 

într-un termen optim şi previzibil. Odată 

cu operarea modificărilor, contravenientul 

va beneficia de reducerea limitelor de 

pedeapsă în cazul care uzează de această 

procedură specială, prin acest proiect se 

intenționează  să crească numărul de 

dosare soluţionate în acest mod, aspect ce 

va conduce la concentrarea resurselor 

umane în vederea creşterii operativităţii în 

instrumentarea dosarelor complexe şi, nu 

în ultimul rând, la soluţionarea cu 

celeritate a proceselor contravenționale. 

 

212. Totodată, menţinem propunerea expusă anterior, prin 

scrisoarea CNPF nr. 06-3302 din 05.09.2016 (copia - se 

anexează), de completare a art.479 alin.(l) după cuvintele „la 

demersul contravenientului" cu cuvintele „sau agentului 

constatator" şi art.479 alin. (2) după cuvintele „la demersul 

contravenientului" cu cuvintele „agentul constatator". 

Se acceptă 

212. Completările au fost operate 
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Suplimentar, comunicăm, că prin scrisoarea nr. 03-3103 din 

17.08.2016 a fost remis spre examinare şi aprobare de către 

Guvernul Republicii Moldova, Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative {inclusiv, a 

prevederilor Codului contravenţional art. 300, 302-310), 

elaborat în contextul ajustării cadrului normativ existent la 

prevederile Legii nr. 171 din 11.07.2012 "Cu privire la piaţa de 

capital”. 

25. Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii Electronice 

şi Tehnologia 

Informaţiei 

213. Considerăm necesar de a sublinia că Ministerul 

Economiei, prin pct. 6 şi pct. 7 în corelare cu pct. 13 şi pct. 14 

din art. XXI din proiectul Legii pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, având ca obiect punerea în 

executare a Legii nr. 230/2016 ce ţine de realizării reformei 

cadrului instituţional în domeniul controlului de stat (a se vedea 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4104), deja 

a iniţiat amendarea Codului contravenţional prin prisma noilor 

competenţe ale ANRCETI care sunt atribuite prin Legea nr. 

28/2016 şi Legea nr. 36/2016. 

ANRCETI susţine amendamentele care sunt promovate de 

către Ministerul Economiei. Aşa fiind, considerăm că este 

oportun de a racorda prevederile Proiectului cu propunerile 

sus-menţionate ale Ministerului Economiei. 

Se acceptă 

213. Modificările propuse la pct. 48, 49, 

80 și 81 se exclud din proiect. 

 

214. ANRCETI are următoarele propuneri. 

Pentru corectitudine în reglementare şi pentru un spor de 

rigoare normativă, opinăm că este mai adecvată următoare 

redacţie a alin. (2) şi (3) din art. 410 din Codul contravenţional: 

„(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-

verbale şefii subdiviziunilor şi funcţionarii din cadrul Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei, împuterniciţi de către directorul sau 

directorii adjuncţi ai Agenţiei. 

Se acceptă 

214. Propunerea a fost inclusă în proiect. 
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(3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale şi să 

aplice sancţiuni directorul sau directorii adjuncţi ai Agenţiei 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei." 

26.  Centrul pentru Protecția 

Datelor cu Caracter 

Personal 

215. La pct. 26 al proiectului, care vizează completarea 

Codului contravenţional cu art. 2001 propunem completarea 

alin. (1), spre final, cu cuvîntul „juridice"; 

Se acceptă 

215. Propunerea a fost inserată în textul 

proiectului.  

 

 

216. La pct. 44 al proiectului (de modificare a art. 243 Cod 

contravenţional „Părăsirea locului în care s-a produs accidentul 

rutier"), considerăm oportun ca sintagma „de către vinovat" să 

nu fie pur şi simplu exclusă, ci să fie înlocuită cu următoarea: 

„de către persoana implicată nemijlocit", pentru a nu crea 

riscuri de interpretare incorectă (spre exemplu conform 

propunerii autorului reiese că toţi ce se aflau în apropierea 

accidentului şi l-au părăsit, pot fi sancţionaţi contravenţional). 

Se acceptă 

216. Articolul 243, în dispoziție, cuvîntul 

„vinovat” se substituie cu cuvintele 

„persoana implicată”. 

 

217. Avînd în vedere pct. 59-60 al proiectului (propunerea de 

abrogarea a art. 363 Cod contravenţional „Tragerea din armă 

de foc în locuri publice..."), subliniem gradul de pericol social 

mult mai înalt pe care îl comportă anume utilizarea armei 

(tragerea) în locuri publice, decît spre exemplu simpla purtare 

a acesteia în spaţiul public sau locurile aglomerate. 

Or, reieşind din acest pericol, gradul ridicat de tulburare a 

ordinii publice (nemaivorbind de posibilele consecinţe care pot 

apărea, spre exemplu vătămări grave sau chiar lipsirea de viaţă 

din imprudenţă), ar fi oportun ca fapta de tragere din armă în 

locuri publice să fie în continuare cel puţin specificată expres, 

spre exemplu în cadrul art. 361 alin. (2), fiind totodată pasibilă 

de răspundere contravenţională în limita maximă pentru 

categoria dată de contravenţii. 

Nu se acceptă 

217.Ținînd cont de propunerile de 

amendare a art. 361, implicit aflarea cu 

armă letală sau neletală în locuri 

aglomerate, cum ar fi: stadioane, instituţii 

de învăţămînt, instituţii ale autorităţilor 

publice centrale, instanţe judecătoreşti, 

lăcaşuri sfinte, săli de spectacol şi adunări 

publice, precum şi în alte locuri unde 

folosirea acestor arme este interzisă prin 

lege (alin. (7), decade necesitatea tragerii 

din armă de foc în locurile publice, fapt 

pentru care se impune abrogarea art. 363. 
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218. Avînd în vedere pct. 71 al proiectului, prin care se propune 

abrogarea art. 396 alin. (4) al Codului contravenţional, este 

oportun operarea modificărilor de rigoare şi în articolele în care 

se face trimitere la această normă, în special art. 386 alin. (2) 

lit. e)-f) din acelaşi cod. 

Nu se acceptă 

218. Prevederea a fost exclusă din proiect, 

urmare a avizelor recepționate. 

 

219. Întru respectarea normei or de tehnică legislativă, în 

cadrul: 

pct. 73 al proiectului, prin care a fost propusă completarea art. 

400 Cod contravenţional cu alin. (34), considerăm oportun 

corectarea trimiterii efectuate în text la alin. (11) cu următorul: 

„alin. (33) "; 

pct. 112 al proiectului, prin care se propune completarea art. 

472 Cod contravenţional, sugerăm corectarea numerotării 

primei diviziuni, înlocuind litera ,,a)" cu următoarea: „ a1) "; 

Se acceptă 

219. Propunerea a fost inclusă în proiect. 

 

 

 

Se acceptă 

 Au fost operate modificările de rigoare 

 

 

220. Avînd în vedere propunerile de modificare a art. 382 Cod 

contravenţional („Citarea"), expunem o situaţie frecventă cu 

care se confruntă inclusiv CNPDCP şi - anume: 

Art. 382 alin. (4) Cod contravenţional prevede că în cazul 

imposibilităţii de a se prezenta, persoana este obligată să 

informeze organul respectiv, indicînd motivul. 

In acest sens subliniem că există multe cazuri cînd persoana 

citată face abuz de acest drept, anunţînd în continuu şi de multe 

ori, din diverse motive, că nu se poate prezenta, eschivîndu-se 

în continuare de la întocmirea procesului-verbal cu privire la 

contravenţie. 

Respectiv, considerăm că este foarte important ca situaţia dată 

să fie remediată, fiind oferit un mecanism de a combate abuzul 

în astfel de cazuri. 

Nu se acceptă 

220.  În cazul în care motivele nu sunt 

obiective, autoritățile cu drept de 

examinare a cauzelor contravenționale pot 

dispune aplicarea amenzii sau aducerea 

forțată. 

 

221. La pct. 107 al proiectului (de completare a Codului 

contravenţional cu art. 4516), întru evitarea problemelor de 

interpretare corectă, sugerăm înlocuirea sintagmei din cadrul 

titlului articolului menţionat cît şi pe parcursul normei, 

Nu se acceptă 

221. Prin completarea Codului 

contravențional cu art. 451/6 se propune 

crearea unei instituții noi, proprii 
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analogic situaţiei art. 504 Cod de procedură penală, şi anume 

cu următoarea: „acordul de recunoaştere a vinovăţiei" 

procesului contravențional prin care se 
urmărește soluţionarea procesului 

contravențional, într-un termen optim şi 

previzibil. 

222. Anterior, la 14 septembrie 2016, CNPDCP şi-a expus 

opinia pe marginea demersului Ministerului Justiţiei nr. 

03/9213 din 24 august 2016 prin care au fost solicitate 

propuneri de amendare a Codului contravenţional 

Cu regret constatăm că nu toate propunerile/obiecţiile 

CNPDCP au fost luate în consideraţie, motiv pentru care 

reiterăm poziţia expusă anterior, în special în partea ce tine de: 

propunerea de completare la finalul art. 44 alin. (2) Cod 

contravenţional cu o nouă propoziţie, după cum urmează: 

„în acest caz se aplică limita maximală a sancţiunii articolului 

care prevede sancţiunea mai gravă.  

Nu se acceptă 

222. În cazul în care stabilindu-se 

definitiv sancţiunea pentru concurs de 

contravenţii prin absorbţia sancţiunii mai 

uşoare de sancţiunea mai gravă pot exista 

situații cînd sancțiunea finală să nu ajungă 

la maximul prevăzut de sancțiunea 

articolului corespunzător. 

 

223. Propunerea de reformulare a normelor prescrise la:    

art. 396 alin. (1) Cod contravenţional, după cum urmează: 

„Procurorul întocmeşte procesul-verbal cu privire la 

contravenţia pe care a constatat-o în exerciţiul funcţiunii şi o 

transmite autorităţii publice cu competenţă de examinare a 

contravenţiilor. "  

-art. 396 alin. (3) Cod contravenţional, în modul următor: 

„In cazul refuzului începerii urmăririi penale, încetării 

urmăririi penale din cauza că fapta constituie o contravenţie, 

procurorul dispune, prin ordonanţă motivată, pornirea 

procesului contravenţional, întocmeşte procesul-verbal cu 

privire la contravenţie şi, prin derogare de la alin.(l), 

examinează cauza ". 

 

Nu se acceptă 

223. Hotărîrea procurorului, adoptată în 

cursul procesului contravențional/penal se 

emite sub formă de ordonanță. 

 

224. Propunerea de excludere, în cadrul art. 398 Cod 

contravenţional, a competenţei comisiei administrative de a 

examina contravenţiile constatate de art. 75 şi 76, or acest fapt 

Nu se acceptă 

224. În conformitate cu art. 374 alin. (4) 

în cadrul procesului contravenţional, 

prelucrarea datelor cu caracter personal 
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favorizează divulgarea unor categorii speciale de date cu 

caracter personal unui cerc nejustificat de persoane (membrii 

comisiei administrative), inclusiv prin prisma normelor 

prohibitive ale Legii cu privire la profilaxia infecţiei 

HIV/SIDA. 

 

se efectuează conform prevederilor Legii 
nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 

 

  225. Propunerea ca în cadrul art. 443 Cod contravenţional să 

fie enumerate exhaustiv categoriile de date cu caracter personal 

ce urmează a fi incluse în procesul-verbal cu privire la 

contravenţie, fiind oportun evitarea formulărilor ambigue de 

genul „datele din buletinul de identitate". Obiecţia dată este 

valabilă şi faţă de redacţia art. 4512 alin. (1) lit. c) propus a fi 

inclus în Codul contravenţional prin intermediul pct. 107 al 

proiectului, inclusiv faţă de sintagma „identitatea acestuia", 

regăsită la art. 4512 alin. (3) din proiect; 

Nu se acceptă 

225. Prin formularea „datele din buletinul 

de identitate”, în momentul întocmirii 

procesului-verbal cu privire la 

contravenție agentul constatator urmează 

a indica toate datele prevăzute în buletinul 

de identitate. 

 

226. Propunerea ca art. 446 alin. (3) Cod contravenţional 

(respectiv varianta propusă la pct. 103 al proiectului) să fie 

revizuit prin prisma celor celor indicate anterior de CNPDCP 

la art. 396 al aceluiaşi act legislativ. 

Nu se acceptă 

226. Urmare a consultării proiectului cu 

autoritățile publice vizate, prevederea a 

fost exclusă din proiect. 

 

227. Suplimentar, remarcăm faptul că, la 23 septembrie 2016, 

prin Legea nr. 230 a fost completat art. 380 din Codul 

Contravenţional cu aliniatul (2), care prevede că răspunderea 

contravenţională pentru neexecutarea, executarea 

necorespunzătoare a măsurilor specificate în actele de control 

decizii, hotărîri, rapoarte si a prescripţiilor emise de autorităţile 

competente exclude răspunderea contravenţională pentru 

încălcările neremediate indicate în acestea. 

Considerăm că aceste prevederi sînt absurde, iar prima partea 

a propoziţiei este în contradicţie cu cea de-a doua. 

Mai mult, aceste norme blochează activitatea instituţiilor 

publice abilitate prin lege să efectueze controale, urmare a 

Nu se acceptă 

227. Agenții constatatori sunt în drept să 

aplice sancțiuni anumitor subiecți în cazul 

în care faptele acestora întrunesc semnele 

componenței de contravenție, totodată, în 

momentul sancționării persoanei, 

autoritatea competentă adoptă este în 

drept să indice în actele de control, decizii, 

hotărîri, rapoarte și a prescripțiilor emise 

remedierea încălcărilor, însă, întru 

respectarea principiului non bis in idem, 

neremedierea acestora nu duce din nou la 

sancționarea persoanei. 
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finalizării cărora sunt emise decizii, hotărîri prin care se 

prescrie înlăturarea încălcărilor, termenul în care urmează a fi 

înlătutate acestea, precum şi termenul de informare a autorităţii 

de control despre acţiunile întreprinse în sensul executării 

prescripţiilor. 

în acest context, remarcăm că, în conformitate cu prevederile 

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, CNPDCP 

efectuează controlul legalităţii operaţiunilor de prelucrare a 

datelor cu caracter personal şi, suplimentar, deţine şi 

competenţa de a constata contravenţii şi încheia procese-

verbale pentru contravenţiile prevăzute la art. 741-743din Codul 

Contravenţional. 

Astfel, conform Legii privind protecţia datelor cu caracter 

personal, CNPDCP, în urma examinării plîngerii emite o 

decizie motivată care prevede fie lipsa încălcării prevederilor 

legislaţiei, fie suspendarea operaţiunilor de prelucrare a datelor 

cu caracter personal, fie rectificarea, blocarea sau distrugerea 

datelor neveridice ori obţinute ilicit. 

Respectiv, operatorului i se acordă un termen de informare a 

CNPDCP despre acţiunile întreprinse întru executarea 

acţiunilor, prescrise în decizie. 

Subsecvent, art. 741 Cod contravenţional prevede răspunderea 

contravenţională pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu 

caracter personal, pe cînd art. 742 şi 743 din acelaşi cod, prevăd 

răspunderea contravenţională pentru refuzul de a furniza 

informaţii sau împiedicarea accesului personalului Centrului 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi 

pentru neîndeplinirea deciziilor Centrului Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal. 

Drept urmare, avînd în vedere că art. 380 alin. (2) din Codul 

Contravenţional nu răspunde principiilor de bază ale 
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legiferării, nefiind predictibil, creînd confuzii crase organelor 

de control, care prin lege au obligaţia de a interveni cu 

sancţiuni pentru neexecutarea deciziilor, hotărîrilor etc, 

considerăm necesar a examina minuţios prevederile acestuia în 

scopul excluderii interpretării eronate a articolului vizat de 

către instituţiile abilitate. 

 

228. Remarcăm că prin Legea nr. 208 din 17 noiembrie 2016 

au fost aduse mai 5 multe modificări la Codul contravenţional, 

în special fiind completat cu un nou articol 4431 („Constatarea 

contravenţiilor cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al 

mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic şi 

încheierea procesului-verbal în cazul acestor contravenţii"). 

Potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) al acestui articol (în vigoare 

din 16 martie 2017), în cazul autosesizării privind săvîrşirea 

contravenţiilor prevăzute la capitolul XIII al cărţii întîi şi/sau 

constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al 

mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic ce 

funcţionează în regim automatizat, agentul constatator 

expediază la domiciliul (adresa juridică) proprietarului sau al 

posesorului vehiculului solicitarea privind depunerea 

declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, 

cu publicarea concomitentă a solicitării respective pe pagina 

vveb oficială a autorităţii din care face parte agentul 

constatator. 

Analizînd nemijlocit nota informativă la proiectul de lege nr. 

137, înregistrat la 04 aprilie 2016, privind modificarea şi 

completarea Codului contravenţional (regăsit pe pagina web-

oficială a Parlamentului 

http./www.parliament.mQVProcesulLegislati 

tivld73155/language/ro-RO/Default.aspx), nu a fost regăsită 

absolut nici o menţiune/argumentare referitor la prevederile 

Nu se acceptă 

228. Este de menționat că conform art. 

374 alin. (4) în cadrul procesului 

contravenţional, prelucrarea datelor cu 

caracter personal se efectuează conform 

prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 

privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 
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art. 4431, în special la faptul că solicitarea agentului constatator 

către proprietarul autovehicolului implicat de a declara 

identitatea conducătorului să fie tăcută publică pe pagina web 

oficială a autorităţii din care face parte nemijlocit acest agent. 

Respectiv, în lipsa unei argumentări speciale, în contextul în 

care astfel solicitare (regăsită în citaţia agentului constatator) 

eventual include şi o serie de date cu caracter personal ce 

vizează proprietarul/posesorul autovehicolului pretins că ar fi 

încălcat Regulamentul circulaţiei rutiere, în special: 

nume/prenume, IDNP, adresa de domiciul, data naşterii, 

numărul de înmatriculare auto, inclusiv fapta contravenţională 

ce i se impută, subliniem despre inadmisibilitatea ca aceste date 

cu caracter personal să fie publicate în regim de acces public 

pe pagina web oficială a unei autorităţi publice. 

Or, admiterea spre publicare a unor astfel de informaţii ar 

admite în mod inerent nu doar o ingerinţă gravă în dreptul la 

viaţa intimă, familială şi privată a persoanei fizice, ci şi una ce 

aduce o atingere serioasă dreptului persoanei acuzate de 

săvîrşirea unei contravenţiei de a beneficia de prezumţia de 

nevinovăţie. 

229. Intervenim cu propunerea de revizuire a normei art. 4234 

Cod contravenţional fiind oportună, în opinia CNPDCP, 

împuternicirea agenţilor constatatori din cadrul autorităţii date 

cu dreptul de a soluţiona procesul contravenţional şi de a aplica 

nemijlocit sancţiunile contravenţionale respective. 

în acest sens propunem următoarea redacţie a alin. (2) art. 4234 

Cod contravenţional, după cum urmează: 

„ (2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale şi să 

aplice sancţiuni directorul, directorul adjunct şi personalul 

abilitat cu funcţii de control al Centrului Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal. " 

Nu se acceptă 

229. Reieșind din specificul sancțiunilor 

acestor componențe de contravenții, se 

impune ca în procesul de examinare 

acțiunilor/ inacțiunilor și sancționare a 

persoanei, sa fie atribuția exclusivă a 

instanței. 
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Concomitent se va impune excluderea alin. (3) al aceluiaşi 

articol, inclusiv revizuirea competenţelor instanţelor de 

judecată, acestea avînd competenţele de soluţionare a 

contestărilor depuse împotriva proceselor-verbale cu privire la 

contravenţie, prin prisma art. 448 Cod contravenţional. 

230. Propunem: 

completarea art. 741 Cod contravenţional cu un nou alineat, 

după cum urmează: 

„(21) „Prelucrarea datelor ca caracter personal contrar 

condiţiilor de bază statuate de Legea privind protecţia datelor 

cu caracter personal, se sancţionează cu 60 la 90 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 

180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 

în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate 

pe un termen de la 3 luni la un an.      

completarea titlului art. 74 Cod contravenţional, după cuvîntul 

„deciziilor" cu cuvintele „instrucţiunilor, ordinilor, 

dispoziţiilor, prescripţiilor". 

 

Se acceptă parțial 

230. Articolul 741 alineatul (4) după 

cuvintele „Încălcarea regulilor de” se 

completează cu cuvîntul „prelucrare, ”. 

 

231. Respectiv, şi textul art. 743 urmează a fi expus în o nouă 

redacţie, după cum urmează: 

„Neîndeplinirea în termenul stabilit a deciziilor, instrucţiunilor, 

ordinelor, dispoziţiilor, prescripţiilor Centrului Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal, se sancţionează cu 

amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 180 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 

amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice cu sau jară privarea, în toate cazurile, de 

Nu se acceptă 

231. Propunerea urmează a fi 

argumentată, întrucît pe lîngă executarea 

anumitor decizii, se extinde lista actelor 

pentru care se stabilește răspunderea 

contravențională în caz de neîndeplinire în 

termen. 
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dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 

3 luni la un an. " 

27. Uniunea 

Transportatorilor 

şi Drumarilor 

232. Propunem excluderea art 3321 din Cod contravenţional. 

Conducătorii auto nu sunt obligaţi să aibă (şi nici nu au) studii 

şi capacităţi tehnice de verificare a actelor pesoanelor 

transportate, mai mult, nu pot avea acces la informaţiile 

respective, or, acest lucru ţine de competenţa poliţiei de 

frontieă. 

Se acceptă parţial.  

232. Din art. 3321  a  fost exclus alin. (1), 

iar la alin. (2) au fost excluse cuvintele „în 

condiţiile alin. (1) pentru o interpretare 

mai prwcisă a normei respective. 

28. Centrul Naţional 

Anticorupţie 

233. Prin substituirea cuvîntului „hotărîri” cu cuvîntul 

„ordonanței”, nespecificînd tipul ordonanței și modalitatea 

emiterii acesteia, de fapt nu schimbă esența (art.XI, alin.(9) al 

proiectului, propunerea de modificare a alin.(3) al articolului 

428 din Codul contravențional). 

Nu se acceptă.  

233. Obiecţia este de ordin declarativ, fără 

a face careva propuneri concrete de 

redacrare a acesteia. 

 

29. Agenția de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală 

234.La pct. 3, în scopul asigurării unei corelări cu propunerile 

de completare a Codului contravenţional cu art. 423 -423 , se 

impune necesitatea modificării la art. 393 inclusiv a alin. (l), 

lit. d). 

La pct. 6, referitor la atribuirea calităţii de agent constatator 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), 

considerăm oportună concretizarea următoarelor aspecte: 

1) Nu sunt clare care au fost criteriile de atribuire a competenţei 

AGEPI de constatare şi examinare a contravenţiilor de la art. 

96, 97, 99, 100, 101, 102, 103. Propunerea în speţă nu 

presupune o concentrare a atribuţiilor de constatare şi 

examinare a tuturor contravenţiilor din domeniul proprietăţii 

intelectuale în sarcina unei singure autorităţi publice. Or, 

potrivit formulei propuse la art. 42312 va exista o divizare de 

competenţe de constatare şi examinare a contravenţiilor din 

domeniul proprietăţii intelectuale, cum ar fi: AGEPI în raport 

Se acceptă.  

234. Alineatul (1) lit. d) a fost modificată. 

 

Se acceptă. Din competenţa organului de 

constatare şi examinare a contravenţiilor 

AGEPI au fost excluse art. 97, 99, 100, 

101, 102. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Articolul 394 alin. (11) din 

codul contravenţional reglementează 
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cu contravenţiile prevăzute la art. 96, 97, 99, 100, 101, 102, 

103; Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi 

Supravegherea Pieţei - art. 971 şi 972. 

2) Potrivit art. 393 alin. (2) din Codul contravenţional, cauzele 

contravenţionale aflate în competenţa autorităţilor prevăzute la 

alin. (1) se soluţionează de către autoritatea competentă în a 

cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia. In cazul 

contravenţiei continue sau prelungite, cauza se soluţionează de 

către autoritatea în a cărei rază teritorială s-a consumat ori a 

fost curmată contravenţia. Menţionăm că, sub aspect structural, 

AGEPI nu are în subordinea sa subdiviziuni teritoriale, iar aria 

de comitere a contravenţiilor a căror constatare se atribuie în 

competenţa sa este pe întreg teritoriul ţării, nicidecum nu este 

limitată la un anumit teritoriu. Prin urmare, este incert 

mecanismul de realizare a prevederilor art. 42312 din Codul 

contravenţional. 

Subsecvent, în scopul corelării art. 42312 din Cod cu cadrul 

normativ ce reglementează nemijlocit domeniul de activitate al 

AGEPI, se consideră necesară completarea inclusiv a Legii nr. 

114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, în sensul abilitării AGEPI cu atribuţii 

de constatare şi examinare a contravenţiilor din domeniul 

proprietăţii intelectuale. 

La alin. (4), se va exclude referinţa la lit. c), d), f) şi h) de la 

art. 32 alin. (2), deoarece nu corespunde cu sancţiunile 

prevăzute la art. 96, 97, 99, 100, 101, 102 şi 103. Or, 

majoritatea articolelor menţionate prevăd sancţiunea 

contravenţională sub formă de amendă şi numai unele din ele 

prevăd inclusiv sancţiunea complementară sub formă de 

muncă neremunerată în folosul comunităţii (de ex. art. 97, 97', 

972, 103). 

expres faptul că, în cazul în care 

autoritatea competentă nu are 

subdiviziuni teritoriale, prin derogare de 

la art. 393 alin. (2), cauza 

contravențională se judecă de către 

instanța de judecată de la locul unde îşi are 

sediul autoritatea al cărei reprezentant este 

agentul constatator. Prevederile alin. (11) 

al    articolului sus-menţionat se răsfrîng 

asupra Curţii de Conturi, Comisiei 

Electorale  Centrale, Consiliului pentru 

prevenirea şi eliminarea  discriminării  şi 

asigurarea egalităţii, Centrului Naţional 

pentru Protecţia Datelor  cu Caracter 

Personal. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă parţial. Articolul 394 alin. (11) 

din codul contravenţional reglementează 

expres faptul că, în cazul în care 

autoritatea competentă nu are 

subdiviziuni teritoriale, prin derogare de 

la art. 393 alin. (2), cauza 

contravențională se judecă de către 

instanța de judecată de la locul unde îşi are 
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sediul autoritatea al cărei reprezentant este 

agentul constatator, respectiv, instanţa de 

judecată va judeca toate tipurile de 

contravenţii constatate de angajaţii 

AGEPI, prevăzute la art. 32 din codul 

contravenţional. 

30. Autoritatea Națională de 

Integritate 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

 

 

31. Casa Națională de 

Asigurări Sociale 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

 

 

32. Agenția Medicamentului 

și Dispozitivelor 

Medicale 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

 

 

33. Compania Națională de 

Asigurări în Medicină 

Lipsă de obiecții sau propuneri 

 

 

34. Ministerul Mediului Lipsă de obiecții sau propuneri  

35. Curtea de Conturi Lipsă de obiecții sau propuneri  

36. Ministerul Finanțelor Lipsă de obiecții sau propuneri  

37. Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

     Lipsă de obiecții sau propuneri  

38. Agenția Națională 

pentru Reglementare în 

Energetică 

      Lipsă de obiecții sau propuneri  

39. Ministerul Educației       Lipsă de obiecții sau propuneri  

40. Serviciul de Stat de 

Arhivă 

      Lipsă de obiecții sau propuneri  

41. Ministerul Culturii       Lipsă de obiecții sau propuneri  
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42. Agenția pentru Protecția 

Consumatorilor 

      Lipsă de obiecții sau propuneri  

43 Agenția Turismului       Lipsă de obiecții sau propuneri  

44. Primăria r-l Taraclia       Lipsă de obiecții sau propuneri  

 

 

 

 

 

 

Ministru                                                  Victoria Iftodi 
 

 


