
Proiect 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Â R E nr. _______ 

 

din ____ ____________2020 

 

cu privire la aprobarea proiectului  legii pentru modificarea Codului penal al 

Republicii Moldova nr. 985/2002  

(ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție) 
------------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru 

modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (ajustarea 

sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție).   

  

 

 

 

Prim-ministru                                                         

Contrasemnează: 

Ministrul Justiției 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect 

 

LEGE 

pentru modificarea Codului penal al 

Republicii Moldova nr. 985/2002 

(ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție) 

  

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Articol unic. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 55, alineatul (1), textul „art. 326 alin. (1) şi (1
1
), art. 327 alin. (1)” 

se substituie cu textul „art. 326 alin. (1
1
)”. 

2. La articolul 243, în sancțiunea alineatului (1), textul „cu închisoare de până la 

5 ani” se substituie cu textul „cu închisoare de până la 6 ani”; 

3. Articolul 326: 

în sancțiunea alineatului (1), textul „cu închisoare de până la 5 ani” se substituie 

cu textul „cu închisoare de până la 6 ani”; 

în sancțiunea alineatului (2), textul „cu închisoare de la 2 la 6 ani” se substituie 

cu textul „cu închisoare de la 2 la 7 ani”; 

în sancțiunea alineatului (3), textul „cu închisoare de la 3 la 7 ani” se substituie 

cu textul „cu închisoare de la 3 la 8 ani”. 

4. La articolul 326
1
 în sancțiunea alineatului (2), textul „cu închisoare de la 2 la 5 

ani” se substituie cu textul „cu închisoare de la 2 la 6 ani”. 

5. Articolul 327: 

în sancțiunea alineatului (1), textul „cu închisoare de până la 3 ani” se substituie 

cu textul „cu închisoare de pînă la 6 ani”; 

în sancțiunea alineatului (2), textul „cu închisoare de la 2 la 6 ani” se substituie 

cu textul „cu închisoare de la 2 la 7 ani”; 

în sancțiunea alineatului (3), textul „cu închisoare de la 3 la 7 ani” se substituie 

cu textul „cu închisoare de la 3 la 8 ani”. 

Președintele Parlamentului 


