
 
 

(Proiect) 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr.______ 

din _____________ 2020 

 

privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  

unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor 

privind viața sexuală) 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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

modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul 

infracțiunilor privind viața sexuală). 

 

 

Prim-ministru 

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiției  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(Proiect) 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor  

victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală) 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articol I. - Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2009, nr. 74-75, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1. Articolul 109: 

la alineatul (1), textul „capitolele II–VI” se substituie cu textul „capitolele II–III, V–VI”; 

la alineatul (4), textul „171–1751,” se exclude. 

 

2.  Se completează cu articolul 1322 cu următorul cuprins: 

         „Articolul 1322. Acte sexuale sau acțiuni cu caracter sexual neconsimțite sau cu 

consimțămînt viciat 

         (1) Prin act sexual se înțelege acțiunea de penetrare vaginală, anală sau orală de natură 

sexuală a corpului unei alte persoane cu orice parte corporală sau obiect.  

         (2) Prin acțiuni cu caracter sexual se înțeleg orice alte modalități de obținere a unei satisfacții 

sexuale decît cele indicate în alin. (1). 

         (3) Se consideră neconsimțite orice acte sexuale sau acțiuni cu caracter sexual comise în lipsa 

consimțămîntului voluntar a persoanei, care pot fi însoțite de circumstanțe ce implică constrîngerea 

fizică ori psihică, înșelăciunea, profitarea de imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-și 

exprima voința, aplicate împotriva victimei sau împotriva altei persoane. 

         (4) Se consideră comise cu consimțămînt viciat actul sexual sau acțiunea cu caracter sexual 

în privința persoanei sub vîrsta de 15 ani.”. 

 

3. Titlul capitolului IV din Partea specială va avea următorul cuprins: 

                                                              „Capitolul IV  

INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂȚII ȘI INVIOLABILITĂȚII SEXUALE A 

PERSOANEI”. 

 

4.  Articolul 171 va avea următorul cuprins:  

         „(1) Violul, adică actul sexual neconsimțit sau cu consimțămînt viciat de penetrare vaginală, 

anală sau orală a corpului unei alte persoane cu orice parte corporală sau obiect,  

   se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

 (2) Violul: 

 a) săvîrșit de o persoană care anterior a săvîrșit o faptă prevăzută la art. 171-1751; 

b) săvîrșit cu bună-știință asupra unui minor; 

c) săvîrșit cu bună-știință asupra unei femei gravide; 

d) săvîrșit asupra unui membru de familie; 

e) săvîrșit de două sau mai multe persoane; 



 
 

f) însoțit de contaminarea intenționată cu o boală venerică; 

g) săvîrșit cu aplicarea strangulării și nu se încadrează la lit. j); 

h) săvîrșit prin pătrundere în domiciliu sau altă încăpere; 

i) săvîrșit cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă; 

j) săvîrșit cu deosebită cruzime, precum și din motive sadice, 

   se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani. 

(3) Violul: 

a) persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, protecția, la educarea sau tratamentul 

făptuitorului; 

b) unei persoane despre care se știa cu certitudine că nu a atins vîrsta de 14 ani; 

c) însoțit de contaminarea intenționată cu maladia SIDA; 

d) care a cauzat din imprudență o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății; 

e) care a provocat din imprudență decesul victimei 

         se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.”. 

 

5. Articolul 172 va avea următorul cuprins: 

        „(1) Acțiuni cu caracter sexual neconsimțite sau cu consimțămînt viciat în privința persoanei, 

altele decît violul,  

          se pedepsesc cu închisoare pînă la 6 ani. 

          (2) Aceleași acțiuni: 

           a) săvîrșite de o persoană care anterior a săvîrșit o faptă prevăzută la art. 171-1751; 

           b) săvîrșite cu bună-știință asupra unui minor; 

           c) cu bună-știință asupra unei femei gravide; 

           d) săvîrșite asupra unui membru de familie; 

           e) săvîrșite de două sau mai multe persoane; 

           f) săvîrșite cu aplicarea strangulării și nu se încadrează la lit. i); 

           g) săvîrșite prin pătrundere în domiciliu sau altă încăpere; 

           h) săvîrșite cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă; 

           i)  săvîrșite cu deosebită cruzime, precum și din motive sadice, 

          se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

         (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), care: 

           a) au fost săvîrșite asupra unei persoane despre care se știa cu certitudine că nu a atins vîrstă 

de 14 ani; 

           b) au fost săvîrșite asupra persoanei care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecția, educarea 

sau tratamentul făptuitorului; 

          c) au cauzat din imprudență o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății; 

          d) au provocat din imprudență decesul victimei, 

          se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani.”. 

 

6. Articolul 173 va avea următorul cuprins: 

         „Hărțuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal pentru 

a determina o persoană la acțiuni cu caracter sexual sau acte sexuale nedorite, prin care se creează 

o atmosferă ostilă, umilitoare sau discriminatorie ce lezează demnitatea persoanei,  

         se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 850 unități convenționale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunității de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”. 

 

7. Articolul 174: 

         titlul articolului va avea următorul cuprins: 

          „Articolul 174. Actul sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani”; 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 



 
 

         „(1) Actul sexual consimțit, comis asupra unei persoane despre care se știa cu certitudine că 

nu a împlinit vîrsta de 16 ani,  

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.”; 

          se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Aceleași acțiuni: 

a) săvîrșite de o persoană care anterior a săvîrșit o faptă prevăzută la art. 171-1751; 

          b) săvîrșite asupra persoanei care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecția, educarea sau 

tratamentul făptuitorului; 

          c) săvîrșite de două sau mai multe persoane;  

          d) însoțite de contaminarea intenționată cu maladia SIDA; 

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.”. 

 

8. Articolul 175 va avea următorul cuprins: 

          „Articolul 175. Depravarea sexuală a minorului  

          (1) Săvîrșirea intenționată a acțiunilor cu caracter sexual față de o persoană despre care se 

știa cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 14 ani, constînd în exhibare, atingeri indecente, discuții 

cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la acțiuni cu caracter sexual sau acte 

sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la 

dispoziția victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum și în alte acțiuni cu caracter 

sexual, 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

(2) Aceleași acțiuni: 

a) săvîrșite de o persoană care anterior a săvîrșit o faptă prevăzută la art. 171-1751; 

          b) săvîrșite asupra persoanei care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecția, educarea sau 

tratamentul făptuitorului; 

          c) săvîrșite de două sau mai multe persoane;  

          d) săvîrșite asupra unui membru de familie,  

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani. 

          (3) Persoana care a săvîrșit fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală 

dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea ce privește vîrsta şi dezvoltarea fizică şi psihică.”. 

 

9.  La articolul 1751 alineatul (1), textul „dacă aceste acțiuni au fost urmate de fapte 

materiale care conduc la o astfel de întîlnire,” se exclud. 

  

Articol II. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 699), cu modificările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

 

10. Articolul 58: 

la alineatul (3) punctul 4), cuvintele „ , la cerere,” și „ la solicitare,” se exclud; 

se completează cu alineatul (52) cu următorul cuprins: 

        „(52) Victima infracțiunilor cu caracter sexual dispune de asemenea de următoarele drepturi: 

         1) să fie asistată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată de 

stat; 

         2) să aibă acces la servicii de asistență medicală și medico-legală, asistență psihologică post-

traumatică și consiliere în vederea recuperării fizice și psihosociale.”; 



 
 

         la alineatul (11), textul „în vîrstă de pînă la 14 ani” se exclude. 

 

11. Articolul 60: 

alineatul (1) se completează cu punctul 71) cu următorul cuprins: 

„71) Părțile vătămate în dosarele privind infracțiunile de tortură și infracțiunile cu caracter 

sexual au dreptul să aibă acces la toate materialele cauzei penale pe durata urmăririi penale, cu 

excepția cazului cînd accesul acestora poate fi restricționat de către procuror, printr-o ordonanță 

motivată, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:  

a) restricția este stabilită pentru o perioadă de timp rezonabilă;  

b) restricția se referă doar la anumite acte procedurale; 

c) există riscul ca accesul deplin la materialele cauzei penale să prejudicieze desfășurarea 

urmăririi penale.”. 

se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins: 

          „(12) Partea vătămată în dosarele privind infracțiunile cu caracter sexual dispune 

suplimentar de următoarele drepturi: 

          1) să aibă acces la servicii de asistență medicală și medico-legală, asistență psihologică post-

traumatică și consiliere în vederea recuperării fizice și psihosociale;  

          2) să fie asistată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată de 

stat; 

          3) să fie audiată în condiții prietenoase, în lipsa bănuitului, învinuitului, inculpatului, 

asigurîndu-i-se ultimului posibilitatea de a lua cunoștință de declarații și de a pune întrebări prin 

intermediul apărătorului său.”; 

          la alineatul (5), textul „în vîrstă de pînă la 14 ani” se exclude. 

 

12. La articolul 80 alineatul (1) se completează cu punctul 81) cu următorul cuprins: 

„81) reprezentanții părții vătămate în dosarele privind infracțiunile de tortură și infracțiunile 

cu caracter sexual au dreptul să aibă acces la toate materialele cauzei penale pe durata urmăririi 

penale, cu excepția cazului cînd accesul poate fi restricționat de către procuror, printr-o ordonanță 

motivată, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: 

a) restricția este stabilită pentru o perioadă de timp rezonabilă;  

b) restricția se referă doar la anumite acte procedurale; 

c) există riscul ca accesul deplin la materialele cauzei penale să prejudicieze desfășurarea 

urmăririi penale.”. 

 

13. Articolul 81: 

titlul va avea următorul cuprins: 

„Articolul 81. Succesorul victimei, părții vătămate, părții civile”; 

se completează cu alineatele 51) și 52) cu următorul cuprins: 

„(51) În dosarele în care victima sau partea vătămată a decedat ca consecință a infracțiunii 

ce se investighează, succesorul victimei, părții vătămate sau părții civile are dreptul să fie informat 

de către organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată despre hotărîrile adoptate care se 

referă la drepturile şi interesele sale, să primească gratuit copii de pe aceste hotărîri, precum şi 

copii de pe sentinţă, decizie sau de pe o altă hotărîre judecătorească definitivă.  



 
 

(52) În dosarele în care victima sau partea vătămată a decedat drept consecință a infracțiunii 

ce se investighează, succesorul procedural are dreptul să aibă acces la toate materialele cauzei 

penale pe durata urmăririi penale, cu excepția cazului cînd accesul poate fi restricționat de către 

procuror, printr-o ordonanță motivată, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: 

1) restricția este stabilită pentru o perioadă de timp rezonabilă;  

2) restricția se referă doar la anumite acte procedurale; 

3) există riscul ca accesul deplin la materialele cauzei penale să prejudicieze desfășurarea 

urmăririi.”. 

 

14. La articolul 109 la alineatul (5), textul „în vîrsta de pînă la 14 ani” se exclude. 

 

15. Articolul 1101: 

          la alineatul (1), textul „în vîrstă de pînă la 14 ani” se exclude; 

          la alineatul (3) prima propoziție se completează cu textul „cu excepția 

bănuitului/învinuitului”. 

 

16. Articolul 2151: 

titlul articolului va avea următorul cuprins: 

         „Articolul 2151. Măsuri de protecție aplicate victimelor violenței în familie sau infracțiunilor 

cu caracter sexual”; 

       la alineatul (1), după cuvintele „violenței în familie” se introduc cuvintele „sau infracțiunilor 

cu caracter sexual”. 

 

17. Articolul 369 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

        „(11) Victima sau, după caz, partea vătămată infracțiunilor cu caracter sexual se audiază în 

lipsa inculpatului, asigurîndu-i ultimului posibilitatea de a lua cunoștință de declarații şi de a pune 

întrebări persoanei audiate prin intermediul apărătorului său. În anumite cazuri, cînd poate fi 

încălcat dreptul inculpatului la un proces echitabil, instanța poate dispune printr-o încheiere 

motivată audierea părții vătămate în condițiile prevăzute de art. 1101 din prezentul cod. În 

asemenea cazuri, inculpatul este în drept de a participa la audierea părții vătămate.”. 

 

18. La articolul 371 la alineatul (11) textul „în vîrstă de pînă la 14 ani” se exclude. 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 

  


