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Proiect 

 

LEGE 

privind modificarea Codului contravențional 

al Republicii Moldova nr. 218/2008 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Articol unic – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), 

se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 16: 

alineatul (6) litera b), se abrogă; 

alineatul (7), se abrogă. 

2. Articolul 18: 

în titlu cuvîntul „mici” se substituie cu cuvintele „ și daunele”;  

alineatul unic devine alineatul (1); 

se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins: 

„(2) Caracterul considerabil sau esențial al daunei cauzate se stabilește luîndu-

se în considerare valoarea, cantitatea și însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea 

materială și venitul acesteia, existența persoanelor întreținute, alte circumstanțe care 

influențează esențial asupra stării materiale a victimei, indiferent de proporții. 

(3) Caracterul considerabil sau esențial al daunei cauzate în cazul prejudicierii 

drepturilor și intereselor ocrotite de lege se stabilește luîndu-se în considerare gradul 

lezării drepturilor și libertăților fundamentale ale victimei doar la cererea și cu 

acordul acesteia. În lipsa acordului, semnul obligatoriu al componenței de 

contravenție se consideră lipsă.”. 



2 

 

3. Articolul 19 se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) executarea ordinului sau dispoziției superiorului”. 

4. Se completează cu articolul 201 cu următorul cuprins: 

„Articolul 201. Executarea ordinului sau dispoziției superiorului, sau 

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu 

(1) Nu constituie contravenție fapta prevăzută de legea contravențională, 

săvîrșită de persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziții a superiorului 

care sunt obligatorii pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziția nu sunt vădit ilegale 

și dacă persoana care le-a executat nu a știut că ordinul sau dispoziția sunt ilegale. 

Răspunderii contravenționale pentru fapta săvîrșită este supusă persoana care a emis 

ordinul sau dispoziția ilegală. 

(2) Persoana care a comis intenționat contravenția în vederea executării 

ordinului sau dispoziției vădit ilegale ale superiorului răspunde contravențional în 

temeiuri generale. 

(3) Neexecutarea ordinului sau dispoziției vădit ilegale exclude răspunderea 

contravențională pentru neexecutare și/sau producerea de daune în legătura cu 

aceasta. 

(4) Executarea atribuțiilor de serviciu de către subiectul aflat în exercițiul 

funcțiunii, rezultate din punerea în aplicare a actelor juridice emise de autoritatea 

publică sau hotărîrea judecătorească exclude răspunderea contravențională. 

(5) Dispozițiile prezentului articol se aplică tuturor subiecților răspunderii 

contravenționale.”. 

5. Articolul 54 alineatul (3), se abrogă. 

6. La articolul 1261 dispoziția se completează cu cuvintele „de boli oficial 

notificabile”. 

7. Articolul 128 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 
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„(3) Încălcarea prevederilor actelor normative privind cerințele de 

biosecuritate indispensabile profilaxiei și controlului pestei porcine africane la 

mistreți 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplică 

persoanei fizice, cu amenda de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere.”. 

8. Articolul 157: 

alineatul (2) se completează cu cuvintele „ , dacă fapta nu constituie 

infracțiune”; 

la alineatul (3), cuvintele „care au avut drept urmare mutilarea sau moartea 

animalului” se substituie cu cuvintele „care au cauzat vătămarea sănătății 

animalului”; 

 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Organizarea de activități competitive de tipul luptelor de animale 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere.”. 

9. Articolul 159 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 

„(41) Omiterea aplicării măsurilor complexe privind protecția rețelelor de gaze 

naturale care are ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale și/sau prin 

care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, 

se sancționează cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice.” 

10.  Articolul 162 va avea următorul cuprins: 
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„Articolul 162. Provocarea unui deranjament în rețelele electrice cu tensiune 

pînă la 1000 de volți 

(1) Provocarea unui deranjament în rețelele electrice cu tensiune pînă la 1000 

de volți (la liniile aeriene, subterane și subacvatice de transport de energie electrică, 

la instalațiile de racord și de distribuție), avînd drept urmare o pană de curent în 

asigurarea consumatorilor cu energie electrică, 

se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 30 de 

ore, cu amendă de la 30 la 40 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere.” 

(2) Provocarea intenționată a unui deranjament în rețelele electrice cu 

tensiune pînă la 1000 de volți (la liniile aeriene, subterane și subacvatice de transport 

de energie electrică, la instalațiile de racord și de distribuție), avînd drept urmare o 

pană de curent în asigurarea consumatorilor cu energie electrică, 

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 60 de 

ore, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere.”. 

11. Articolul 163, dispoziția va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea cerințelor prevăzute în Regulamentul cu privire la protecția 

rețelelor electrice, care creează pericolul unei pene de curent, perturbarea 

funcționării normale a rețelelor electrice, deteriorarea rețelelor electrice, provocarea 

unor avarii, incendii, accidente, sau care pot avea drept urmare punerea în pericol a 

vieții oamenilor ori cauzarea de daune”. 

12. Articolul 165: 

titlul se completează cu cuvintele „și/sau la instalațiile operatorului”; 

dispoziția va avea următorul cuprins: 
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„Neasigurarea nemotivată a accesului la echipamentul de măsurare și/sau la 

instalațiile operatorului aflate pe proprietatea consumatorului final ori neasigurarea 

nemotivată a accesului consumatorului final la echipamentul de măsurare aflat pe 

proprietatea operatorului”. 

13. Articolul 167: 

în titlu, cuvintele „la efectuarea lucrărilor” se substituie cu cuvintele „sau a 

utilajelor acestora”; 

în dispoziție, cuvintele „la efectuarea lucrărilor” se exclud. 

14. Articolul 168: 

în titlu, după cuvîntul „protecția” se completează cu cuvintele „rețelelor de 

gaze naturale sau a”; 

dispoziția va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea regulilor cu privire la protecția rețelelor de gaze naturale sau 

termice, care are ca efect reducerea fiabilității furnizării gazelor naturale sau energiei 

termice și/sau prin care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul”. 

15. Articolul 169: 

titlul se completează cu cuvintele „și la producerea, distribuția și/sau 

furnizarea energiei termice”; 

litera q) va avea următorul cuprins: 

„q) nerespectarea de către operatorii de sistem a prevederilor Regulamentului 

cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, a 

Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a 

energiei electrice, precum și a Regulamentului cu privire indicatorii de calitate a 

serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice și a Regulamentului cu privire 

la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”; 

se completează cu litera s) cu următorul cuprins: 
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„s) încălcarea prevederilor Metodologiei formării și aplicării prețurilor la 

produsele petroliere, de către vînzătorii cu amănuntul a produselor petroliere 

principale și a gazului lichefiat la calcularea prețului de comercializare cu amănuntul 

a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat”. 

16. La articolul 171, în titlu și dispoziție cuvintele „intenționată a” și „la 

efectuarea de lucrări” se exclud. 

17. Articolul 177: 

în titlu cuvintele „în construcții” se substituie cu cuvintele „în urbanism și în 

construcții”; 

la alineatul (1): 

după cuvintele „documentelor normative” se completează cu cuvintele „în 

urbanism și”; 

se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) eschivarea de la asigurarea accesului public la planurile urbanistice 

generale sau zonale ale unităților administrativ-teritoriale;”; 

la litera e), după cuvintele „neprecizarea în proiect a” se completează cu 

cuvintele „prevederilor certificatului de urbanism pentru proiectarea”; 

la litera i), după cuvintele „și de urbanism” se completează cu cuvintele „ , 

certificatelor de urbanism pentru proiectare”; 

la litera n), cuvintele „neînregistrarea autorizației de construire/desființare la 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică” se substituie cu cuvintele „neinformarea de 

către emitent a Agenției pentru Supraveghere Tehnică despre eliberarea autorizației 

de construire/desființare”; 

se completează cu litera o1) cu următorul cuprins: 

„o1) neafișarea panoului informativ la șantier sau necorespunderea acestuia cu 

prevederile actelor normative în domeniul construcțiilor”; 

la alineatul (2): 
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după cuvintele „documentelor normative” se completează cu cuvintele „în 

urbanism și”; 

se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 

„b1) lipsa proiectului de organizare a șantierului, neîngrădirea șantierului de 

construcție, neconservarea șantierului de construcție conform proiectului, 

neconservarea construcțiilor avariate cu pericol de exploatare;”; 

litera d), după cuvintele „fără respectarea” se completează cu cuvintele 

„prevederilor certificatului de urbanism pentru proiectare, autorizației de construcție 

și”. 

18. La articolul 183 cuvintele „produselor farmaceutice de uz veterinar”  se 

substituie cu cuvintele „medicamentelor de uz veterinar”. 

19. Articolul 196: 

la alineatul (4), textul „bolilor epizootice declarate oficial, incluse în lista 

publicată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” se 

substituie cu textul „bolilor oficial notificabile incluse în lista publicată de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor”; 

dispoziția alineatului (13) va avea următorul cuprins: 

„(13) Desfășurarea activităților de producere, depozitare, distribuție, 

comercializare și transport a hranei pentru animale în lipsa autorizației autorității 

competente și/sau cu încălcarea normelor sanitar-veterinare și/sau fără documente 

care să ateste calitatea”; 

se completează cu alineatele (14) și (15) cu urătorul cuprins: 

„(14) Producerea furajelor medicamentate prin utilizarea altor produse sau 

substanțe în afara premixurilor medicamentate ori utilizarea acestor furaje cu 

încălcarea legislației 
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se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(15) Desfășurarea activităților în domeniul alimentar supuse înregistrării 

pentru siguranța alimentelor în lipsa certificatului de înregistrare oficială pentru 

siguranța alimentelor 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice.”. 

20. Articolul 1961: 

în tot cuprinsul articolului cuvintele „produselor farmaceutice de uz veterinar” 

se substituie cu cuvintele „medicamentelor de uz veterinar”; 

la alineatul (2) după cuvîntul „rețetelor” se completează cu cuvîntul 

„veterinare”; 

la alineatul (6) cuvintele „și a hranei pentru animale” se exclud; 

la alineatul (8) după cuvîntul „netransmiterea” se completează cu cuvintele 

„către autoritatea competentă a”; 

se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins: 

„(10) Reambalarea medicamentelor de uz veterinar în afara unităților de 

fabricație a medicamentelor de uz veterinar și fără autorizația/permisiunea 

producătorului acestora 

se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.”. 

21.  În titlul Capitolului XIV, „Contravenții în domeniul comunicațiilor 

electronice, comunicațiilor poștale și al tehnologiei informației”, cuvintele „și al 

tehnologiei informației” se exclud. 
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22. Articolul 246: 

în titlu, cuvintele „tehnologie a informație” se substituie cu cuvintele 

„comunicații poștale”; 

alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins: 

„(5) Furnizarea neautorizată a rețelelor sau a serviciilor de comunicații poștale 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(6) Furnizarea rețelelor sau a serviciilor de comunicații poștale într-o perioadă 

în care dreptul de furnizare a acestor rețele sau servicii a fost suspendat sau retras  

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice.”. 

23. La articolul 247 alineatul (1), cuvintele „tehnologie a informație” se 

substituie cu cuvintele „comunicații poștale”. 

24. Articolul 2491 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Nepublicarea (nestabilirea) potrivit prevederilor Legii nr. 28/2016 

privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor 

publice de comunicații electronice, a condițiilor de acces pe proprietăți și/sau de 

utilizare partajată a infrastructurii fizice și a documentelor pe care solicitantul 

urmează să le prezinte în vederea confirmării îndeplinirii acestor condiții 

se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice.”. 

25. Articolul 250:  
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titlul va avea următorul cuprins: 

„Articolul 250. Încălcarea legislației, a reglementărilor și a normelor tehnice 

din domeniul comunicațiilor electronice și comunicațiilor poștale”; 

dispoziția alineatului (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Nerespectarea prescripției privind remedierea încălcării legislației, a 

reglementărilor din domeniul comunicațiilor electronice, sau a normelor tehnice 

privind mijloacele radioelectronice utilizate în scopuri civile, care emit unde 

electromagnetice”. 

dispoziția alineatului (21) va avea următorul cuprins: 

„(21) Nerespectarea prescripției privind remedierea încălcării legislației și a 

reglementărilor din domeniul comunicațiilor poștale”; 

în dispoziția alineatului (3), după cuvintele „rețelele de comunicații 

electronice” se completează cu cuvintele „sau de comunicații poștale”. 

26. La articolul 255 în titlu și în dispoziție cuvîntul „intenționată” se exclude. 

27. Articolul 266 alineatul (2) se abrogă. 

28. Articolul 269 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 269. Încălcarea cerințelor privind producerea, depozitarea, 

plasarea pe piață, comercializarea produselor alimentare și informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

(1) Încălcarea cerințelor de siguranță a produselor alimentare prin: 

a) producerea, plasarea pe piață și comercializarea produselor alimentare ce 

nu corespund cerințelor de siguranță 

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 
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b) neasigurarea și/sau netransmiterea de către producători și/sau distribuitori 

a informației pentru consumatori, a informației relevante care ar permite să fie 

evaluate riscurile inerente ale unui produs sau a avertizării de rigoare 

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

c) ne întreprinderea de către producători, distribuitori și comercianți a 

acțiunilor de evitare a riscurilor și/sau neretragerea de pe piață a produselor 

alimentare periculoase și/sau neconforme reglementărilor din domeniul alimentar 

și/sau neavertizarea adecvată și eficientă a consumatorului și/sau nereturnarea de la 

consumator a produselor alimentare în a căror privință organul de control sau 

specialiștii au constatat că nu îndeplinesc cerințele de siguranță, din care cauză pot 

afecta viața, sănătatea consumatorilor 

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

d) neinformarea imediată de către producător și distribuitor a autorității 

competente despre acțiunile întreprinse în scopul prevenirii riscurilor pentru 

consumator 

se sancționează cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 300 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(2) Încălcarea cerințelor prescrise sau declarate prin: 

a) producerea, importul, depozitarea, plasarea pe piață și comercializarea 

produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerințelor esențiale (cerințe privind 

asigurarea inofensivității produselor și serviciilor pentru viața și sănătatea 

oamenilor) și/sau cu încălcarea cerințelor privind protecția intereselor 
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consumatorilor: informația cu privire la denumirea produsului alimentar, lista 

ingredientelor, orice ingredient sau adjuvant tehnologic sau substanță care provoacă 

alergii sau intoleranță, utilizat la fabricarea sau prepararea unui produs alimentar și 

încă prezent în produsul finit, cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de 

ingrediente, cantitatea netă de produs alimentar, informații referitoare la valabilitatea 

produsului alimentar: data-limită de consum ori data durabilității minimale sau data 

fabricării și termenul de valabilitate, condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile 

de utilizare, numele sau denumirea comercială și adresa operatorului din domeniul 

alimentar, țara de origine sau locul de proveniență pentru anumite categorii de 

produse, instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea 

corectă a produsului alimentar, declarația nutrițională, mențiunea privind 

identificarea lotului 

se sancționează cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

b) plasarea pe piață a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-

limită de consum ori data durabilității minimale sau datei fabricării și termenului de 

valabilitate sau după plasarea pe piață a produselor perisabile după expirarea datei-

limite de consum sau a termenului de valabilitate  

se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a 

desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”. 

29. Articolul 284:  

alineatul (5), se abrogă; 
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la alineatul (10), cuvintele „în locațiune” se substituie cu cuvintele „în 

folosință”; 

alineatul (11) se abrogă. 

30. La articolul 285 alineatul (2), după cuvintele „stabilite de legislație a 

declarațiilor vitivinicole” se completează cu cuvintele „și a altor declarații prevăzute 

de actele normative”. 

31. Articolul 295 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 295. Încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, 

de întocmire și prezentare a situațiilor/rapoartelor financiare 

(1) Nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a 

contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate/normelor metodologice 

privind evidența contabilă și raportarea financiară în sectorul bugetar, elaborare și 

aplicare a politicilor contabile 

se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(2) Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu 

regim special, precum și nerespectarea cerințelor de întocmire a acestora, cu excepția 

tranzacțiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul 

neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia 

se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(3) Deținerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor 

de proveniență a acestora și a faptelor economice fără documentarea și reflectarea 

acestora în contabilitate 
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se sancționează cu amendă de la 25 la 75 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 75 la 100 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice. 

(4) Nerespectarea cerințelor legislației privind aplicarea conturilor contabile 

și înregistrarea în registrele contabile a faptelor economice, precum și a regulilor 

privind efectuarea inventarierii 

se sancționează cu amendă de la 5 la 10 unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 10 la 20 unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(5) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la 

expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Agenția 

Națională a Arhivelor, sau nerestabilirea lor în termen de pînă la 3 luni din data 

constatării faptului respectiv 

se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(6) Nerespectarea cerințelor legislației privind formatul, modul și termenele 

de întocmire, prezentare și publicare a situațiilor financiare individuale/rapoartelor 

financiare, situațiilor financiare/rapoartelor consolidate, a raportului conducerii, 

raportului consolidat al conducerii, raportului auditorului, raportului privind 

executarea bugetului autorității publice 

se sancționează cu amendă de la 10 la 25 unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 25 la 50 unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(7) Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare individuale 

și a situațiilor financiare consolidate 
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se sancționează cu amendă de la 25 la 75 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.”. 

32.  Articolul 315 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 315. Luarea sau darea de recompensă nelegitimă sau de folos 

material  

(1) Pretinderea sau primirea (luarea) de către un salariat dintr-o întreprindere, 

instituție sau organizație, de recompensă nelegitimă sau de folos material pentru 

îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea unor servicii în sfera sistemului de 

învățământ, comerțului, alimentației publice, transportului, deservirii sociale, 

comunale, medicale sau de altă natură, lucrări și servicii ce țin de obligațiile de 

serviciu ale acestui salariat, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii, 

se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale, cu sau 

fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate sau de a deține anumite 

funcții pe un termen de la 3 luni la un an. 

(2) Promisiunea, oferirea sau darea, precum și instigarea sau organizarea la 

colectarea de recompense nelegitime sau de foloase materiale destinate salariatului 

dintr-o întreprindere, instituție sau organizație, de recompensă nelegitimă sau de 

folos material pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea unor servicii în 

sfera sistemului de învățământ, comerțului, alimentației publice, transportului, 

deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări și servicii ce țin de 

obligațiile de serviciu ale acestui salariat, dacă fapta nu întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii, 

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore.”.  

33. Sancțiunea articolului 330 va avea următorul cuprins: 
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„se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.”. 

34. Articolul 344 alineatul (3) litera a), se completează cu cuvintele „refuzul 

nejustificat de a prezenta (înmîna) registru de reclamații, nesoluționarea petiției în 

termenii stabiliți de legislație;”. 

35. Articolul 353: 

la alineatul (1), după cuvintele „de menținere a ordinii publice” se 

completează cu cuvintele „de asigurare și restabilire a ordinii publice, siguranței 

circulației rutiere, executarea hotărîrilor instanței judecată”, iar textul „de la 6 la 15” 

se substituie cu textul „de la 10 la 25”; 

la alineatul (2), după cuvintele „de menținere a ordinii publice” se 

completează cu cuvintele „de asigurare și restabilire a ordinii publice, siguranței 

circulației rutiere, executarea hotărîrilor instanței judecată”, iar textul „de la 21 la 

45” se substituie cu textul „de la 30 la 45”. 

36. Se completează cu articolul 3551 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3551. Cerșitul însoțit cu simularea unei dizabilități 

Fapta persoanei care, simulînd o dizabilitate fizică sau psihică, apelează la 

mila publicului, cerînd ajutor material, 

se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore.”. 

37. La articolul 374 alineatul (3), cuvintele „în cazurile expres prevăzute de 

prezentul cod” se exclud. 

38. Articolul 376 alineatul (3) se completează cu cuvintele „cu excepția 

cazurilor prevăzute de prezentul cod.”. 
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39. La articolul 386 alineatul (2) litera e), textul „ , conform prevederilor art. 

396 alin. (4)” se exclude. 

40. Articolul 388 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Martor este persona care are cunoștință despre o faptă sau împrejurare de 

natură să servească aflării adevărului în procesul contravențional, citată de către 

autoritatea competentă sau care face declarații în modul prevăzut de prezentul cod 

în această calitate.”. 

41. La articolul 398 alineatul (1), cifrele „75, 76,” se exclud. 

42. Articolul 400: 

la alineatul (1), cifra „50” se exclude, după cifra „73” se completează cu cifra 

„76”, textul „art. 157 alin. (4), (6)-(10)” se substituie cu textul „art. 157 alin. (4), (6)-

(11)”. 

43. La articolul 402, cifra „330” se substituie cu cifra „3271”. 

44. Articolul 4041 alin. (1), se completează cu cuvintele „săvîrșite în 

domeniile de activitate ce țin de competența sa”. 

45. Articolul 408: 

alineatul (1), textul „și art. 349 alin.(4)” se substituie cu textul „și art. 349 alin. 

(4), (6); 

alineatul (2), după textul „și 344” se substituie cu textul „ , art. 344 și art. 349 

alin. (6). 

46. Articolul 410: 

la alineatul (1), textul „art. 273 pct.1), 2), 4), 6), 10)–14), art. 276,” se exclude, 

textul „278-281” se substituie cu textul „art.278 pct. l), 2). 4), 5), art. 279-281”; 

la alineatul (11), textul „art. 273 pct.1), 2), 4), 6), 10)–13)” se exclude, textul 

„278-281” se substituie cu textul „art. 278 pct. l), 2). 4), 5), art. 279-281”. 

47. Articolul 414: 
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la alineatul (1), după textul „art. 144 alin. (3)” se completează cu textul „art. 

128 alin. (3)”, cifra „2841” se exclude;  

la alineatul (4), după textul „Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor” se completează cu textul „șeful Direcției controlul siguranței și calității 

produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice și șeful 

Direcției siguranța ocupațională.”. 

48. Articolul 418: 

la alineatul (1), după cuvintele „se constată” se completează cu cuvintele „și 

se examinează”; 

la alineatul (2), cuvintele „directorul general al Agenția Rezerve Materiale și 

adjuncții lui” se substituie cu cuvintele „directorul Agenției Rezerve Materiale și 

directorul adjunct al acesteia.”. 

49. La articolul 419 alineatul (1), textul „la art. 330” se substituie cu textul „la 

art. 295 alin. (4) și (5) și art. 330”. 

50. La articolul 4237, după textul „art. 482,” se completează cu cifra „50”. 

51. Articolul 432: 

la litera e), cuvintele „reținerea sau” se exclud; 

se completează cu litera l), cu următorul cuprins: 

„l) ridicarea și aducerea vehiculului la parcare.”. 

52. La articolul 434 alineatul (1), cuvintele „neîntîrziat” se substituie cu 

cuvintele „în cel mult 3 ore”. 

53. Articolul 435 alineatul (2): 

textul „dar nu mai mult de 24 de ore:” se substituie cu textul „sau în lipsa 

acesteia în cazuri excepționale, cu ulterioara autorizare, dar nu mai mult de 24 de 

ore în ambele cazuri:”; 

se completează cu litera c), cu următorul cuprins: 
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„c) există unul din cazurile prevăzute la alin. (1) și (3) ale art. 166 din Codul 

de procedură penală și persoana este suspectată de săvîrșirea unei contravenții pentru 

care sancțiunea prevede arestul contravențional.”. 

54. La articolul 439 cuvîntul „reținerea” la orice formă gramaticală se 

substituie cu cuvîntul „ridicarea” la forma gramaticală corespunzătoare. 

55. Articolul 4512 alineatul (1): 

litera b), se completează cu cuvintele „numărul legitimației sau a unui alt act 

care stabilește identitatea acestuia;”; 

la litera c), cuvintele „al agentului constatator” se substituie cu cuvintele „ al 

persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional”. 

56. La articolul 4396 alineatul (4) cuvintele „sau de către autoritățile 

administrației publice locale din contul proprietarului” se substituie cu … 

57. Articolul 4513 alineatul (3) se completează cu litera d) cu următorul 

cuprins: 

„d) neconsemnarea în decizia agentului constatator a mențiunilor de la art. 

4512 alin. (1). Dispozițiile de la art. 445 din prezentul cod se aplică în mod 

corespunzător.”. 

58. Articolul 4514 alineatul (2) punctul 2): 

la litera a), cuvintele „achitării persoanei sau” se exclud; 

litera b), se completează cu cuvintele „dacă acesta a contestat decizia 

agentului constatator.”. 

59. La articolul 4515 alineatul (6), textul „art. 444, 4514 ” se substituie cu 

textul „art. 444, 4513 și 4514”. 
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