
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr._____ 

din____________ 

 

privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea  

unor acte normative 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

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

modificarea unor acte normative. 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei 

  



proiect  

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE  

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 

Art. I. – La articolul 106
1 

din Codul penal al Republicii Moldova 

nr.985/2002 (Republicat în Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-

74, art.195), cu modificările ulterioare, alin.(2) lit.a) textul „și după săvârșirea 

infracțiunii, până la data adoptării sentinței” se substituie cu textul „de săvârșirea 

infracțiunii și până la emiterea sentinței de condamnare”. 

 

Art. II.  – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 

(Republicat în Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, nr.248-251, art.699 din 

05.11.2013), se modifică după cum urmează: 

 

 

punctul 20¹) va avea următorul cuprins: 

 „20¹) investigații financiare paralele – totalitatea acțiunilor de urmărire 

penală și a măsurilor speciale de investigații desfășurate cu scopul acumulării 

probelor referitoare la bănuit, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau 

condamnat, la patrimoniul acestora și bunurile pe care le dețin în calitate de 

beneficiar efectiv, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor 

deținute de bănuit, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau condamnat 

în calitate de beneficiar efectiv, precum și la bunurile care fac obiectul confiscării 

speciale sau confiscării extinse în cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute la art. 

243 sau 330
2
 din Codul penal, în vederea recuperării bunurilor infracționale” 

 

1. La articolul 207
1:

  

 

sintagma „pe parcursul unui an” din alineatul unic se exclude; 

 

alineatul unic se completează cu pct.6) cu următorul cuprins: 

„6) bunurile sunt mijloace de transport”. 

 

2. La articolul 258 alineatul (3), textul „acumulării probelor cu privire la 

acestea și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art.229² alin.(2)”, se 

substituie cu textul „acumulării probelor cu privire la acestea în cazurile prevăzute 

la art.229
2 

alin.(2), indisponibilizării bunurilor infracționale identificate conform 

art.229
3
 și asigurării valorificării bunurilor sechestrate”. 

 



Art. III. – Articolul 10 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de 

Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr.155-161, art.251), se modifică după cum urmează: 

 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de 

înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, 

în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul 

delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea 

termenului nominalizat, efectele ordinului de înghețare încetează de drept.”  

 

se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins: 

„(8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de 

înghețare, șeful Agenției dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin. 

  (9) Efectele ordinului de înghețare încetează odată cu aplicarea măsurilor 

asiguratorii pe bunurile înghețate”. 

 

Președintele Parlamentului                            

 

  


