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Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii privind modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova  

nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

(după şedinţa publică din 23 iulie 2013) 
 

 

Nr. Organul emitent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiei 

I. Raţionamente pentru propunerile de lege ferenda: 

 

1. În conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în coroborare cu 

prevederile Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 

2007 şi ale Legii poştei nr.463-XIII din 18 mai 1995 Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) şi Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(ANRCETI) sunt organe abilitate cu funcţii de control în domeniul 

comunicaţiilor electronice şi poştale. Astfel, MTIC sunt atribuite 

următoarele domenii specifice:  

- utilizarea mijloacelor radio-electronice legitime care emit unde 

electromagnetice şi sunt preconizate pentru scopuri civile;  

- certificarea produselor şi serviciilor de comunicaţii electronice;  

- calitatea serviciilor poştale inclusiv a celor prestate de furnizorii de 

serviciu universal,  

iar ANRCETI - calitatea serviciilor de comunicaţii electronice (ale 

furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice). 

  Pentru realizarea conformă a atribuţiilor specificate mai sus, se impune 

aducerea unui şir de articole din Codul Contravenţional (246, 247, 254, 

259 şi 260) în concordanţă cu legile menţionate,  prin delimitarea 

atribuţiilor MTIC şi ANRCETI în partea ce ţine de efectuarea controalelor, 

constatarea contravenţiilor, examinarea cauzelor contravenţionale şi 

aplicarea sancţiunilor în domeniile comunicaţiilor electronice şi poştale. 

 

  2. În afară de aceasta, ţinând cont de faptul că, conform prevederilor 

Legii poştei, MTIC este organul administraţiei publice centrale de 

specialitate în domeniul poştei,  reglementează activitatea poştală, are 

dreptul exclusiv de a emite, de a pune şi retrage din circulaţie mărcile 

poştale, de aceea este necesară modificarea Codului contravenţional astfel 

ca MTIC să fie organul de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. art. 

256, 257 şi 258.  

 

 3. Totodată, având în vedere faptul că în ultimul timp se depistează cazuri 

de utilizare intenţionată a echipamentelor de emisie electromagnetică ce 

I. 

 

1. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nu se acceptă. 

Săvîrşirea într-un număr foarte mare, depistarea unui fenomen 
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produc perturbaţii prejudiciabile echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii 

electronice autorizate, este necesar de modificat art.251 al Codului 

contravenţional în vederea înăspririi sancţiunilor. 

 

 

 

 

 

 

4. Cu referinţă la propunerea de a atribui MTIC dreptul de aplicare a 

sancţiunilor pentru unele contravenţii, aceasta se argumentează prin 

următoarele: 

   4.1) conform art. 455 alin. (2) din Codul contravenţional prezenţa 

agentului constatator în şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale este 

obligatorie. Adică numai persoana care a efectuat controlul şi a întocmit 

procesul-verbal cu privire la contravenţiile administrative poate să se 

prezinte în instanţa de judecată şi prezenţa acesteia este obligatorie. Astfel 

persoana care va fi împuternicită să efectueze controale şi să întocmească 

procese-verbale va mai avea şi obligaţia de a merge în instanţa de judecată 

pentru examinarea acestora, inclusiv şi în cazurile când procesele-verbale 

cu privire la contravenţiile administrative sau hotărârile de judecată vor fi 

contestate; 

   4.2) în cazul utilizării neautorizate a frecvenţelor radio, este importantă 

perioada de timp necesară înlăturării încălcărilor, deoarece perturbaţiile 

cauzate pot afecta reţelele de comunicaţii electronice şi bloca activitatea 

instituţiilor statului, perturba funcţionalitatea dispeceratelor avia, pune în 

pericol viaţa oamenilor, aducând şi prejudicii financiare şi tehnice. 

Se consideră că examinarea proceselor-verbale cu privire la 

contravenţiile administrative şi aplicarea sancţiunilor de către organul 

constatator, în cazul nostru MTIC,  va fi cu mult mai eficientă, va  produce 

efecte mult mai operativ, cazurile de încălcare a legislaţiei în limita 

competenţei vor putea fi soluţionate mai rapid. 

 

  5. Totodată, în virtutea competenţelor stabilite în legile de specialitate, 

dar şi de posibilităţile limitate de identificare a cazurilor de distrugere a 

liniilor şi echipamentelor din domeniu instalate pe întreg teritoriul ţării, 

care, de fapt, sunt parte integrantă a patrimoniului persoanelor fizice şi/sau 

juridice,MTIC şi ANRCETI solicită respectuos transmiterea atribuţiilor de 

constatare, examinare şi aplicare a sancţiunilor în cazul  contravenţiilor 

referitoare la deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor, 

echipamentelor de comunicaţii electronice şi poştale (art.255 din Codul 

contravenţional) către organele afacerilor interne (în temeiul art.21 lit. a) 

din Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi 

de proporţii, împreună cu ineficienţa tuturor măsurilor posibile 

(altele decît majorarea sancţiunilor) poate să justifice majorarea 

sancţiunilor contravenţionale. Dar, faptul că pînă acum nu erau 

depistate cazuri de săvîrşire a contravenţiilor respective (de la 

art. 251), dar, faptul că, de la un timp, acestea au început să fie 

descoperite nu justifică solicitarea imediată a majorării 

sancţiunilor respective. Mai mult ca atît, autorii propunerii nu au 

prezentat careva date exacte care să justifice afirmaţiile expuse. 

 

4. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se acceptă. 
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statutul poliţistului), prin completarea respectivă a art.400. 

 

Reieşind din cele menţionate, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, suplimentar la scrisorile nr.01/2113 din 28.09.2010 şi 

nr.01/1590 din 25.09.2012, înaintează propuneri de modificare şi 

completare a Codului contravenţional (a se vedea mai jos), coordonate cu 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei.  

 

II. Propuneri de lege ferenda:  

 

6. La articolul 246: 

     în titlul articolului, cuvintele „de comunicaţii poştale” se exclud; 

     alineatele (3) şi (4) se abrogă. 

 

    7. La articolul 247: 

    în alineatul (1) sintagma „, poştale”, se exclude; 

    în sancţiune, sintagma „ , de comunicaţii poştale” se exclude. 

 

    8. La articolul 250: 

    în alineatul (1), sintagmele „şi normelor tehnice” şi „ , poştale” se 

exclud; 

    după alineatul (1) se introduce alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

    ,,(1
1
) Nerespectarea reglementărilor din domeniul comunicaţiilor poştale 

şi a normelor tehnice referitoare la mijloacele radioelectronice utilizate în 

scopuri civile care emit unde electromagnetice 

     se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 70 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de 

unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 

amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”; 

    în alineatul (2) sintagma „sau a normelor tehnice”  se exclude, iar la 

sfârşit se completează cu textul „din domeniul comunicaţiilor electronice 

sau al tehnologiei informaţiei”; 

    după alineatul (2) se introduce alineatul (2
1
) cu următorul cuprins: 

    ,,(2
1
) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării 

reglementărilor din domeniul comunicaţiilor poştale sau a normelor 

tehnice referitoare la mijloacele radio-electronice utilizate în scopuri civile 

care emit unde electromagnetice 

    se sancţionează cu amendă de la 70 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de 

unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a 

desfăşura o anumită activitate pe o perioadă de la 6 luni la 1 an.”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

 

6. Se acceptă. 

 

 

 

7. Se acceptă. 

 

 

 

8. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

    în alineatul (5) sintagma „sau poştale” se exclude; 

    se completează cu alineatele (10) şi (11), care vor avea următorul 

cuprins: 

    „(10) Refuzul de a permite efectuarea controalelor, dispuse de către 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau obstrucţionarea 

Ministerului în efectuarea acestora 

    se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de 

la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

     (11) Refuzul de a permite efectuarea controalelor, dispuse de către 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei sau obstrucţionarea Agenţiei în efectuarea acestora 

    se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de 

la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

 

   9. Articolul 251 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  „Articolul 251. Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de 

perturbaţiiindustriale admisibile pentru radiorecepţie,împiedicarea 

recepţionării programelor audiovizuale sau funcţionării echipamentelorşi 

reţelelor decomunicaţii electronice 

    (1) Producerea în orice mod a perturbaţiilor prejudiciabile 

echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii electronice  

        se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

    (2) Încălcarea parametrilor tehnici de emisie autorizaţi 

    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

    (3) Emisia electromagnetică intenţionată care produce perturbaţii 

prejudiciabile altor mijloace tehnice de radiocomunicaţii 

    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

    (4) Împiedicarea funcţionării echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii 

electronice  

    se sancţionează cu amendă de la 20 la 70 de unităţi convenţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Se acceptă parţial. 

Referitor la majorarea sancţiunilor, comparativ cu cele propuse 

în proiect – a se vedea obiecţiile expuse la pct. 3. 

Referitor la alin. (6) din redacţia propusă pentru art. 251 – 

parţial contravenţiile prevăzute în textul acestei norme se 

regăsesc în art. 250. O altă parte – privind acţiunile de import 

şi/sau comercializare a echipamentului care produce perturbaţii 

nu este reglementată de legea specială (Legea nr. 241 din 15 

noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice). Totodată, autorul 

propunerii nu justifică care este baza legală care serveşte temei 

pentru reglementările în cauză.  
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aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

    (5) Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de perturbaţii 

industriale admisibile pentru radiorecepţie, împiedicarea recepţionării 

programelor audiovizuale sau funcţionării echipamentelor şi reţelelor de 

comunicaţii electronice  

    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

    (6) Importul, comercializarea şi/sau utilizarea tuturor tipurilor de 

echipamente de emisie electromagnetică ce produc perturbaţii 

prejudiciabile (bruiaj intenţionat) echipamentelor şi reţelelor de 

comunicaţii electronice care funcţionează în benzile de frecvenţe radio cu 

utilizare neguvernamentală 

    se sancţionează cu amendă de la 70 la 200 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu 

confiscarea echipamentelor de bruiaj.”. 

 

    10. La articolul 254, în titlu şi în dispoziţie cuvintele „sau poştale” se 

exclud. 

 

    11. La articolul 256, cuvintele „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale 

şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor”. 

 

    12. La articolul 259, în titlu şi în dispoziţie, sintagma „ , poştale” se 

exclude. 

 

    13. După articolul 259 se introduce articolul 259
1
 cu următorul cuprins: 

    „Articolul 259
1
.  Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în 

domeniul comunicaţiilor poştale 

    Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul 

comunicaţiilor poştale 

    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Se acceptă. 

 

 

11. Se acceptă. 

 

 

 

12. Se acceptă. 

 

 

13. Se acceptă. Totuşi, sancţiunea a fost proporţionată conform 

celei de la art. 253, or, nu putem aplica sancţiuni diferite pentru 

contravenţii care se aseamănă ca şi acţiuni, diferenţa fiind doar 

domeniul de activitate.  
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    14. La articolul 260, în titlu şi în dispoziţie, sintagma „ , poştale” se 

exclude. 

 

    15. După articolul 260 se introduce articolul 260
1
 cu următorul cuprins: 

    „Articolul 260
1
.  Discriminarea la prestarea serviciilorpublice în 

domeniul comunicaţiilor poştale 

    Discriminarea de orice natură a utilizatorului la prestarea serviciilor 

publice în domeniul comunicaţiilor poştale 

    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

 

 

 

 

 

    16. Se completează cu articolul 409
1
, care va avea următorul cuprins: 

„Articolul 409
1
. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 248 alin. (1), art. 250 alin. (1
1
), (2

1
),  

(3), (4), (5), (8), (9) şi (10), art. 251, 256, 257, 258, 259
1
 şi 260

1
 se 

constată de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

(2) Sînt în drept să constate contravenţiile prevăzute la alin.(1) şi să 

încheie procese-verbale persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, precum şi 

specialiştii împuterniciţi de către ministrul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor. 

(3)  Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale prevăzute la art. 248 

alin.(1), art. 250 alin. (3), (4), (5), (8), (9) şi (10) şi art. 251 şi să aplice 

sancţiuni ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi 

viceminiştrii. 

(4) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art. 250 alin. 

(1
1
), (2

1
), art. 256, 257, 258, 259

1
 şi 260

1
  se remit spre examinare în fond 

instanţei de judecată competente.  

 

    17. Articolul 410 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 410. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 246, 247, art. 248 alin. (2),  art. 249, 

art. 250 alin. (1), (2), (6), (7) şi (11), art. 252-254, 259 şi 260 se constată şi 

se examinează de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei. 

(2) Sînt în drept să constate contravenţiile prevăzute la alin.(1) şi să 

14. A se vedea comentariile de la pct. 15.  

 

 

15. Nu se acceptă. 

Contravenţia respectivă este cuprinsă de textul contravenţiei de 

la art. 71
1
. Constatarea contravenţiilor care presupun acţiuni de 

discriminare sunt şi trebuie să fie plasate în competenţa 

organului specializat în domeniu – Consiliului pentru prevenirea 

şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Mai mult ca 

atît, în cod nu trebuie să existe contravenţii similare celor de la 

art. 260 speciale pentru fiecare domeniu. Normele speciale 

urmează a fi justificate de Legea privind asigurarea egalităţii sau 

de o altă bază legală. 

În acest context, autorul proiectului exclude art. 260 din Codul 

contravenţional, contravenţiile prevăzute la acesta urmînd a fi 

reglementate prin prisma art. 71
1
 din Cod.  

 

16. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Se acceptă. 
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încheie procese-verbale şefii subdiviziunilor şi specialiştii din cadrul 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei, împuterniciţi de către directorul Agenţiei. 

(3) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni 

directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei şi adjuncţii lui.”. 

 

    18. La articolul 400: 

    în alineatul (1) după sintagma „228–245,” se introduce sintagma „ , 

255”; 

    în alineatul (4) după sintagma „227,” se introduce numărul „255”. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Se acceptă. 

 

2. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Urmare discuţiilor purtate la şedinţa ce a avut loc în incinta Ministerului 

Justiţiei la data de 23 iulie 2013 în privinţa proiectul de lege de modificare 

şi completare a Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-

XVI din 24 octombrie 2008, se intervine suplimentar cu următoarele 

propuneri şi sugestii: 

 

1. Punctul 175 al proiectului, prin care se operează modificări la articolul 

332 al Codului, propunem să fie exclus, deoarece modificările date au fost 

deja operate prin Legea nr. 304 din 26 decembrie 2012 cu privire la 

modificarea şi completarea unor acte legislative.   

 

 

    2. La pct. 215, partea ce se referă la amendarea art. 400 alin. (2), acesta 

se va exclude deoarece la data de 12 iulie 2013, de către Parlament a fost 

adoptat în lectura a II-a proiectul legii pentru modificarea şi completarea 

Codului contravenţional. Prin urmare, alin. (2) din art. prenotat a fost 

expus în redacţie nouă, după cum urmează: „Sunt în drept să examineze 

cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în limitele competenţei şefii 

de direcţii şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor de poliţie şi adjuncţii lor, 

şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de 

poliţie, ofiţerii principali de sector, ofiţerii superiori de sector, ofiţerii de 

sector, angajaţii Secţiilor securitate publică, angajaţii Serviciilor patrulare, 

angajaţii Secţiilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră, angajaţii 

Serviciilor supraveghere tehnică şi accidente rutiere ale inspectoratelor de 

poliţie, angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare şi Inspectoratului 

naţional de investigaţii din cadrul Inspectoratului General de Poliţie”. 

   Această modificare s-a datorat procesului de reformare a Ministerului 

Afacerilor Interne, fiind ajustate denumirile funcţiilor, precum şi a 

subdiviziunilor, a căror angajaţi urmează a avea calitatea de agent 

constatator în limitele competenţelor funcţionale, în contextul structurii şi 

statelor de organizare ale Inspectoratului General de Poliţie al Ministerului 

  

 

 

 

 

 

1. Se acceptă parţial. 

Completarea alin. (1) al art. 332 cu cuvintele „dacă fapta nu 

constituie infracţiune” sunt necesare pentru a distinge cînd 

cazurile de aplicare a art. 332 din Codul contravenţional de cele 

cînd are loc aplicarea art. 362 din Codul penal. 

 

2. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Afacerilor Interne. 

   În această ordine de idei, se consideră necesară excluderea 

amendamentelor operate la alin. (2) al art. 400 din proiectul promovat de 

către Ministerul Justiţiei. 

   Subsidiar, în general, se recomandă a se ţine cont de proiectul prenotat 

adoptat de către Parlament, întrucît, pe lîngă amendamentul menţionat 

supra, au mai fost operate şi alte modificări de ordin tehnic, cum ar fi, spre 

exemoplu, substituirea expresiei „organul afacerilor interne”, prin expresia 

„poliţia”, la cazul gramatical corespunzător. 

 

 3. La punctul 227 al proiectului, prin care se operează modificări la 

articolul 423 al Codului, propunerea de modificare a alineatului (2), de 

formulat în felul următor: 

alineatul (2) se expune în următoarea redacţie: 

   „(2) Sunt în drept să examineze contravenţiile prevăzute la alin.(1) şi să 

aplice sancţiuni şefii de sectoare ale Poliţiei de Frontieră, adjuncţii lor, 

precum şi şefii de schimb.” 

Modificările sunt justificate prin faptul că odată cu aprobarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 190 din 13 martie 2012 „cu privire la modificarea şi 

completarea Hotărîrii Guvernului nr. 434 din 19 iunie 2012”, precum şi 

actelor normative departamentale de implementare a acesteia, au fost 

operate modificări în structura Departamentului Poliţiei de Frontieră şi 

subdiviziunilor sale. Ca rezultat actele normative recent aprobate nu mai 

fac referire la aşa categorii de persoane ca „şefi de puncte de trecere a 

frontierei de stat” sau „şefi de secţii control de frontieră”. Prin urmare, 

Codul Contravenţional în varianta sa actuală stabileşte competenţe unor 

categorii de agenţi constatatori care nu mai exista.  

În altă ordine de idei, se consideră necesar de a stabili dreptul şefilor de 

schimb a subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră de a constata şi examina 

contravenţiile din competenţa Poliţiei de Frontieră. Această propunere este 

justificată prin necesitatea asigurării prezenţei continue (24 ore din 24) la 

frontieră a persoanelor cu statut de agenţi constatatori, fapt care va spori 

considerabil eficienţa Poliţiei de Frontieră în domeniul dat  şi va exclude 

cazurile de tergiversare a procesului de constatare şi examinare a 

contravenţiilor. Subliniem că în prezent această competenţă este atribuită 

şefilor de sectoare care îşi exercită atribuţiile doar pe timp de zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se acceptă. 
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3. Ministerul Transporturilor 

şi infrastructurii 

drumurilor 

1. La articolul 4alineatul (5), textul „Contravenţia săvîrşită la bordul 

unei nave maritime sau aeriene care este înregistrată într-un port sau 

aeroport al Republicii Moldova” se substituie cu textul „Contravenţia 

săvîrşită la bordul unei nave maritime înregistrate într-un port al Republicii 

Moldova sau la bordul unei aeronave înmatriculate în Registrul aerian al 

Republicii Moldova”. 

 

Cu privire la art. 4. Modificarea redacţională în cauză se propune avînd 

în vedere că aeronavele civile nu se înregistrează în aeroport, dar în 

Registrul Aerian al Republicii Moldova. În acest sens a se vedea art. 7 al 

Legii aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997. 

 

2. Articolul 197 se expune într-o nouă redacţie:  

„Încălcarea normelor stabilite pentru transportul auto de călători şi 

bagaje  

(1) Prestarea serviciilor de transport de călători în folos public, de către 

persoanele nelicenţiate în acest domeniu 

se sancţionează cu amendă de la 130 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe 

un termen de la 6 luni la un an, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a 

desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. 

(2) Efectuarea transportului de călători în folos public prin rute regulate 

în lipsa la bordul autovehiculului a permisului de activitate pe rută, anexei 

la licenţa de transport călători în folos public, certificatului de competenţă 

profesională a conducătorului autovehiculului şi borderoului de evidenţă a 

biletelor,  

se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice. 

(3) Efectuarea transportului de călători în folos public prin rute regulate 

cu încălcarea itinerarului de deplasare şi îmbarcarea/debarcarea călătorilor 

în puncte neprevăzute de orarul de circulaţie,  

se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice. 

(4) Efectuarea transportului de călători în folos public prin servicii 

ocazionale, în folos propriu şi în regim de taxi, în lipsa la bordul 

autovehiculului a certificatului de competenţă profesională a 

conducătorului autovehiculului şi a documentelor ce atestă dreptul de a 

efectua transporturi prin servicii ocazionale, în folos propriu şi în regim de 

taxi prevăzute de reglementările în vigoare,  

se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice. 

(5) Efectuarea transportului de călători în folos public prin servicii 

1. Se acceptă conceptual. 

Norma de la alin. (5) al art. 4 este una conformă inclusiv cu 

norma similară din Codul penal. Totuşi, modificarea propusă 

reglementează aspecte de procedură de înregistrare (referitor la 

indicarea Registrului aerian al Republicii Moldova) a 

aeronavelor, or, aceste norme nu sunt de competenţa Codului 

contravenţional. Modificarea denumirii registrului respectiv sau 

a procedurii de înregistrare va presupune efectuarea 

modificărilor de rigoare şi în cod, ceea nu este oportun.  

 

 

 

2. Se acceptă parţial. 

Normele de la alin. (7), (8), (9), (12) sunt incluse deja în 

redacţia articolului 197 din proiect. 

 

Redacţia propusă la alin. (10) nu este binevenită deoarece 

limitează categoria de subiecte faţă de care ar fi aplicabilă 

prevederea - doar persoanelor care efectuează transport de 

călători în folos public prin servicii ocazionale. Or, regimului 

foii de parcurs este aplicabil mai multor categorii de 

transportatori – atît ocazionale, cît şi în folos propriu (a se vedea 

Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, HG nr. 

854 din 28.07.2006, pct. 54 lit. a), pct.56 lit. a), precum şi pct. 

59 lit. a)). Astfel, este oportun de apăstra norma din redacţia 

propusă în alin. (6) din redacţia articolului propusă în proiect. 

Analog este şi situaţia normei de la alin. (10), care limitează 

categoria de subiecţi cărora le este aplicabilă norma. Astfel, este 

oportună păstrarea redacţiei propuse în alin. (8) din articol, 

conform redacţiei propuse în proiect.  

 

Normele propuse la alin. (1), (2), (4) sunt cuprinse de norma de 

la alin. (1) din textul articolului din proiect. O eventuală 

schimbare a procedurii, a actelor necesare pentru autorizarea 

unui sau altui tip de transport ar necesita modificarea normei 

legale, fapt care nu este oportun. Mai mult ca atît, autorul 

propunerii nu a prezentat justificări ale redacţiilor prezentate. 

 

Norma propusă la alin. (3) este acceptată pentru completarea 

normei de la alin. (11) din redacţia articolului propus în proiect. 

Totuşi, formula propusă se consideră inoportună. Or, mult mai 

binevenită sancţionarea faptei exacte de îmbarcare sau 

debarcare într-un loc nepermis, decît sancţionarea pentru 
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ocazionale, în folos propriu şi în regim de taxi, cu încălcarea normelor ce 

reglementează tipul de transport în care se încadrează serviciul prestat, 

după caz, simulând astfel efectuarea unei rute regulate,  

se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe 

un termen de la 6 luni la un an, cu amendă de la 400 la 450 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de 

a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. 

(6) Admiterea efectuării transportului de călători în folos public prin rute 

regulate, servicii ocazionale, în folos propriu şi în regim de taxi, în lipsa la 

bordul autovehiculului a documentelor prevăzute în punctele (2) şi (4) ale 

prezentului articol,  

se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(7) Încălcarea capacităţii de îmbarcare a unităţii de transport stabilită de 

uzina producătoare sau legislaţia în vigoare de către conducătorul 

autovehiculului de transport public,  

se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale. 

(8) Nerespectarea în transportul auto a condiţiilor stabilite în licenţă 

şi/sau în actele de autorizare a activităţii agentului transportator, eliberate 

de organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare,  

se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(9) Neînregistrarea de către conducătorul autovehiculului de transport 

călători în folos public a biletelor de călătorie în borderoul de evidenţă a 

biletelor, cu excepţia transportului urban, 

 se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale.  

(10) Nerespectarea normelor ce ţin de efectuarea transportului de 

călători în folos public prin servicii ocazionale şi normelor ce ţin de 

utilizarea carnetului foii de parcurs (CPF), 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 de unităţi convenţionale. 

 (11) Nerespectarea de către conducătorul autovehiculului de transport 

de călători în folos public a normelor privind regimul timpului de muncă şi 

odihnă a conducătorilor auto,  

se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 250 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu amendă de la 

200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

(12) Admiterea la efectuarea transportului de călători în folos public a 

conducătorului autovehiculul care nu a fost supus examenului medical, 

care nu posedă permis de conducere de categoria din care face parte 

autovehiculul sau care nu posedă, în cazurile stabilite de Guvern, certificat 

efectuarea transportului cu încălcarea generală a punctelor de 

îmbarcare/ debarcare. Norma, în redacţia propusă, ar genera 

conflicet de sancţionare prin prisma principiului non bis in 

idem.  Totodată, menţionăm că sancţiunea propusă este una 

neproporţională cu pericolul social al faptei.  

 

Norma de la alin. (5) nu este clar care este, de fapt acţiunea ce 

se doreşte a fi sancţionată, efectuarea transportului prin 

simularea unei rute regulate sau simularea unei rute regulate sau 

altă acţiune. Trebuie să menţionăm, că transportul în regim de 

taxi nu presupune instituirea unei rute regulate. Avînd în vedere 

neclaritatea normei propuse, nu se acceptă completarea art. 197 

cu textul acesteia.  

 

Norma de la alin. (6) se acceptă pentru completarea art. 197 şi 

se regăseşte în textul acestuia ca alin. (10), care este racordat 

obligaţiei prevăzute la pct. 16 lit. b) din Regulamentul 

transporturilor auto de călători şi bagaje 

 

Suplimentar celor relevate, atenţionăm că autorul avizului nu a 

menţionat din care considerente, prin textul propus pentru art. 

197, exclude din categoria contravenţiilor faptele prevăzute la 

alin. (4), (7), or, acestea au fost redactate, luînd în consideraţie 

inclusiv propunerile şi obiecţiile prezentate de către autorul 

avizului la prima avizare a proiectului.  
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de competenţă profesională şi/sau card de tahograf al conducătorului auto 

valabil/diagramă. 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de 

unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”. 

 

3. Articolul 197
1 
se exclude. 

 

 

 

4. La articolul 198 alineatul (2), cuvântul „intenţionată” se exclude. 

 

5. Articolul 199: 

a) la aliniatul (1) după sintagma „şi stivuire a încărcăturilor” se 

introduce sintagma „la bordul navelor aflate”, textul „încălcarea regulilor 

de intrare şi de ieşire din port, de trafic şi de staţionare a navelor în rada 

portului” se substituie cu sintagma „nerespectarea dispoziţiilor 

regulamentului portuar”. 

 

 

b) la aliniatul (3): 

sintagma „de drenaj” se substituie cu sintagma „de dragaj”. 

 

 

c) proiectul se completează cu art. 199
1
–199

10
 cu următorul cuprins: 

c.1) „Articolului 199
1
. Încălcarea regimului de înregistrare și evidență 

a navelor. 

 (1) Neprezentarea informațiilor privind înscrierea drepturilor și grevărilor 

în Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova  

se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 (2) Nedeclararea, în termen de 30 zile, a pierderii sau distrugerii 

certificatelor de înregistrare a navelor în Registrul de Stat al Navelor al 

Republicii Moldova  

 se sancționează cu amendă de la 10 la 30 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nu se acceptă. 

Propunerea de excludere nu este justifică de către autorul 

proiectului.  

 

4. Se acceptă.  

 

5.  

a) se acceptă parţial. 

A doua propunere este una mult prea largă şi lasă loc de 

interpretări abuzive. Totodată există riscul unele reglementări 

portuare se regăsesc în unele norme deja existente în articolul 

respectiv. Mai mult ca atît, autorul nu şi-a justificat propunerea 

nici într-un fel; 

 

b) se acceptă; 

 

 

c) 

c.1) nu se acceptă. 

Înscrierea drepturilor şi grevărilor asupra navelor în Registrul de 

Stat al Navelor, conform art. 13 alin. (4) din Legea  privind 

transportul naval intern al Republicii Moldova (adoptată în 

lectura a două la 12 iulie 2013 cu nr. 176), reprezintă unica 

dovadă a existenţei dreptului înregistrat. Neînregistrarea, per se, 

nu reprezintă o încălcare.  

De asemenea, nici nerespectarea obligaţiei de declarare a 

pierderii sau distrugerii certificatului de înregistrare nu 

reprezintă o faptă contravenţională. Or, conform art. 19 din 

legea numită, se sancţionează contravenţional - exploatarea unei 

nave neînregistrate sau a unei nave ce a fost înregistrată în unul 

dintre registre cu nerespectarea regulilor de înregistrare sau cu 

ignorarea obligaţiei de a informa despre modificările pasibile de 

a fi introduse în Registrul de stat al navelor. 

Totodată, în cazul pierderii sau distrugerii certificatelor – art. 16 

alin. (14) din lege nu impune obligaţia de a anunţa despre acest 

fapt, dar menţionează despre posibilitatea eliberării, la 

solicitare, a unui duplicat al certificatului pierdut sau distrus. 
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c.2) Articolul 199
2
. Încălcarea regimului de identificare a navei. 

(1) Exploatarea navei fără inscripția denumirii și/sau numărului de 

înregistrare inclusiv, pe echipamentul de salvare a navei 

se sancționează cu amendă de la 150 la 250 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 

desfășura activitatea pe un termen de un an. 

(2) Nearborarea pavilionului în apele teritoriale ale Republicii Moldova, la 

sosirea în port, în staționare și la plecare, arborarea în stare 

necorespunzătoare a pavilionului, precum și refuzul de ridicare a 

pavoazului la dispoziția dată de căpitănia portului 

se sancționează cu amendă de la 150 la 250 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 

desfășura activitatea pe un termen de un an. 

(3) Scoaterea din funcțiune a sistemului automat de identificare a navei 

 se sancționează cu amendă de la 150 la 250 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 

desfășura activitatea pe un termen de un an. 

 

c.3) Articolul 199
3
. Încălcarea regimului de exploatare a navei 

Nerespectarea la bordul navelor, de navigație internă, a modului de 

exploatare și a regulilor privind schimbarea modului de exploatare (A1, 

A2, B), conform normelor de stabilire a echipajului minim de siguranță  

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

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 180 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

 

 

 

 

Astfel, completarea Codului contravenţional cu art. 199
1 

va 

avea loc, dar textul acestuia va fi corespunzător art. 19 din 

Legea nr. 176 din 12.07.2013. Sancţiunea pentru aceste fapte 

urmează a fi stabilită prin raportare a acesteia la alte fapte cu 

acelaşi nivel de gravitate (obiectele cărora, eventual, sunt surse 

de pericol) din Codul contravenţional (spre ex: art. 207, art. 361 

alin. (4)); 

 

c.2) se acceptă parţial; 

Norma de la alin. (1) se acceptă pentru completarea Codului 

contravenţional. 

Normele de la alin. (2) şi (3) – autorul nu a prezentat baza 

normativă care justifică sancţionarea contravenţională pentru 

faptele respective. 

Respectiv nu au fost identificate actele care reglementează 

regimul de arborare a pavilionului, precum nici actele care 

reglementează sistemul automat de identificare a navei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.3) se acceptă conceptual. 

Nu este oportun indicarea modurilor de exploatare a – A1, A2, 

B – în Codul contravenţional, or, acestea sunt speciale care se 

pot modifica, iar acest fapt ar impune modificarea codului. 

De asemenea, în vederea asigurării caracterului clar al normei, a 

fost modificată dispoziţia normei. 

Certificatul echipajului minim pentru siguranţa navigaţiei este 

ca act obligatoriu pentru toate tipurile de nave, indiferent de 

spaţiul în care acestea navighează (a se vedea art. 12). Astfel, nu 

este justificată sancţionarea contravenţională doar a navelor de 

navigaţie internă pentru încălcarea prevederilor privind 

echipajul minim de siguranţă. 
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c.4) Articolul 199
4
. Încălcarea regimului de securitate și siguranță la 

bordul navei. 

(1) Lipsa la bordul navelor a materialelor și instalațiilor de menținere a 

vitalității navei  

 se sancționează cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată 

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

persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 

desfășura activitatea pe un termen de un an. 

(2) Lipsa la bordul navelor a instalațiilor și/sau echipamentului anti-

incendiare 

se sancționează cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 

activitatea pe un termen de trei luni. 

(3) Lipsa la bordul navei a rolului de abandon, de om la apă și de incendiu 

 se sancționează cu amendă de la 10 la 30 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(4) Nerespectarea regulilor de încărcare a mărfurilor pe puntea navei 

 se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.5)Articolul 199
5
. Încălcarea regimului de operare a navelor în 

siguranță și securitate. 

(1) Efectuarea de manevre fără remorcher sau cu număr insuficient de 

remorchere 

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

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 180 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.  

(2) Folosirea scărilor și schelelor de acces la bordul navei în stare 

necorespunzătoare 

se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.  

(3) Livrarea, manipularea, depozitarea și/sau transportarea 

necorespunzătoare a mărfurilor periculoase, toxice, orice substanțe 

chimice și/sau resurse de radiații ionizate în apele teritorioale ale 

Republicii Moldova, la sosirea în port, în staționare și la plecare 

c.4) se acceptă parţial. 

Referitor la normele alin. (1) şi (3) – conţin noţiuni care nu se 

regăsesc în cadrul naţional legislativ din domeniu. Astfel, 

noţiunile „menţinere a vitalităţii”, „rol de abandon, de om la 

apă, de incendiu” sunt necunoscute cadrului juridic şi nu se 

regăsesc nici în noua lege – Legea nr. 176 din 12.07.2013. 

Cît despre norma de la alin. (4) – este una mult prea largă, 

nefiind clar care sunt exact normele ce reglementează modul de 

încărcare pe puntea navei a mărfurilor. Totodată, norma în 

cauză poate fi regăsită în textul normei de la art. 199
5
 alin. (7) (a 

se vedea proiectul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.5) Se acceptă conceptual. 

Norma de la alin. (1) a fost revizuită şi adusă în concordanţă cu 

prevederile art. 79 alin. (1) lit. f) şi art. 234 din Legea nr. 599 

din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime 

comerciale al Republicii Moldova.  

Norma propusă la alin. (3) a fost adaptată art. 82 din Legea nr. 

176 din 12.07.2013 – conform articolului respectiv, substanţele 

toxice, chimice etc., de asemenea sunt substanţe periculoase; 

totodată, atenţionăm că acţiunea de livrare se realizează prin 

transportare. 
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se sancționează cu amendă de la 150 la 250 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 

desfășura activitatea pe un termen de un an. 

(4) Netransmiterea, înainte de intrare în port, a notificărilor privind 

informația referitoare la tipurile și cantitatea de deșeuri aflate la bord ori 

transmiterea unor date eronate, precum și înregistrarea necorespunzătoare 

a acestora 

se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.6) Articolul 199
6
. Încălcarea regimului de securitate și siguranță în 

port. 

(1) Încărcarea navei peste limitele admisibile, stabilite în documentele de 

bord și/sau contrar condițiilor de navigație 

 se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(2) Nerespectarea cerințelor și procedurilor de buncherare în siguranță a 

navei 

 se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(3) Îmbarcarea, debarcarea pasagerilor în alte locuri decît cele special 

amenajate sau aprobate 

 se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(4) Părăsirea, abandonarea navei fără a pune aceasta în siguranță și/sau 

obstrucționarea navigației în zona de siguranță 

 se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(5) Părăsirea portului, radei, locului de acostare fără permisiunea de 

plecare a autorității din domeniul transportului naval și/sau căpităniei 

portului 

 se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.6) se acceptă conceptual. 

Alin. (1), după conţinut, se potriveşte pentru a fi încadrat în art. 

199
5
 (a se vedea titlul articolului), fapt pentrucare norma a fost 

plasată în art. 199
5
 alin. (5).  

La norma de la alin. (4), nu este clar dacă acţiunea de 

obstrucţionare este o consecinţă a acţiunii de părăsire sau este o 

acţiune separată incriminată prin articol. 
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(6) Nerespectarea de către operatorul portului/terminalului a cerințelor și 

procedurilor pentru încărcarea și/sau descărcarea în siguranță a navelor 

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

persoanei juridice. 

(7) Legarea unei nave de instalațiile portuare nedestinate acestui scop 

 se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.7) Articolul 199
7
. Încălcarea regimului de organizare și întreținere a 

parcurilor și iernaticelor de nave. 

(1) Nerespectarea prescripțiilor privind organizarea parcurilor reci și 

iernaticelor de nave 

 se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(2) Nerespectarea măsurilor de siguranță și securitate în iernatic, 

prescripțiilorși instrucţiunilor autorității competente și ale căpităniei 

portului. 

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

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.8) Articolul 199
8
. Încălcarea regimului de menținere și funcționare a 

navelor în siguranță și securitate. 
(1) Nepredarea,  predarea parțială și/sau stocarea deșeurilor generate la 

bordul navelor și/sau reziduurilor de marfă  

se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(2) Nerespectarea măsurilor pentru asigurarea iluminatului, funcţionarea 

mijloacelor de comunicare, a echipamentelor şi instalaţiilor de siguranţă 

ale navei 

 se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(3) Neasigurarea cu echipaj minim de siguranță a navei  

se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.7) se acceptă parţial. 

Norma de la alin. (2) este neclară, or, nu se menţionează exact 

despre care prescripţii şi instrucţiuni s-a referit autorul. S-a avut 

oare în vedere prescripţii şi instrucţiuni referitoare la măsuri de 

siguranţă şi securitate? Avînd în vedere caracterul neclar al 

normei, aceasta nu poate fi acceptată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.8) Se acceptă parţial. 

Pentru început, menţionăm că, se consideră optim de a uni 

textul art. 199
5
 cu cel al art. 199

8
, modificînd, în acest sens, 

titlul art. 199
4
. Astfel, normele de la alin. (1), (2) au fost incluse 

în art. 199
5
. Norma de la alin. (3) este cuprinsă în art. 199

3
, iar 

cea de la alin. (4) este tranferată în art. 199
3
, or titlul acestuia 

este „Exploatarea navei cu încălcarea prevederilor referitoare la 

echipajul navei”.  

În consecinţă, art. 199
8
, în redacţia propusă în aviz, nu se 

regăseşte în proiect, normele acestuia fiind dispersate în textul 

altor articole. 
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(4) Neasigurarea cu echipaj pentru serviciul de siguranță și supraveghere a 

navei aflate în staționare, în iernatic sau scoase din exploatare 

se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.9) Articolul 199
9
. Încălcarea regimului operațiunilor de pilotaj. 

(1) Executarea manevrelor fără pilot la bord, navigarea fără pilot și/sau 

refuzul de angaja pilot  

 se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(2) Operarea navei în afara zonelor de navigație, contrar prescripțiilor 

stabilite în documentația navei și/sau actelor de stare tehnică a navei 

 se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(3) Pilotarea navei de către o persoană, care nu posedă document de 

atestare/certificat de competență 

 se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.  

(4) Executarea de lucrări cu foc deschis la bordul navei fără permis de 

lucru în acest sens 

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

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 180 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.10) Articolul 199
10 

Încălcarea regimului de construcție, 

reconstrucție, reparație și dezmembrare a navelor. 

(1) Construcția, reconstrucția, repararea, dezmembrarea totală sau parțială 

a navelor, precum și efectuarea lucrărilor de reparație în lipsa autorizației 

autorității din domeniul transportului naval 

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

persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 

desfășura activitatea pe un termen de un an. 

(2) Construcția, reconstrucția, repararea sau dezmembrarea navelor prin 

nerespectarea prescripțiilor autorizației și a proiectului ethnic 

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

persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 unități convenționale aplicată 

 

 

 

 

c.9)se acceptă conceptual. 

Avînd în vedere conţinutul articolului, precum şi al celorllate 

articole propuse spre completare, s-a considerat schimbarea 

ordinii, plasînd textul normelor respective nu ca text al art. 199
9
, 

ci ca text al art. 199
6
. Totodată: 

la alin. (1) – refuzul de a angaja pilot, nu poate fi sancţionată 

contravenţional, or, atîta timp, cît nava nu este exploatată de 

către o persoană care nu are statut de pilot – nu este o încălcare.  

Totodată, sancţiunile au fost majorate, or, astfel de sancţiuni 

luate în comparaţie cu celelalte contravenţii în domeniul 

respective, propus în aviz, necesită a fi sancţionate mult mai 

drastic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.10)  se acceptă. 

Articolul este inclus în proiect ca art. 199
9
. 

Totuşi, din textul normei de la alin. (1), cuvintele „precum și 

efectuarea lucrărilor de reparație” se exclud, întrucît sensul 

acestora este cuprins de cuvîntul „repararea”.  
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persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 

desfășura activitatea pe un termen de un an. 

 

c.11) Articolul 199
11

. Încălcarea regimului de construcții pe căile 

navigabile interne. 

Instalarea sau construcția podurilor, sau instalarea conductelor și altor 

rețele de comunicare sau de curent electric peste ori sub apele navigabile 

în lipsa autorizației autotitățiidin domeniul transportului naval, precum și 

nesemnalizarea acestor locuri 

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

persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.12) Articolul 199
12

. Încălcarea regimului de lucru și de odihnă a 

membrilor echipajului. 

(1) Nerespectarea la bordul navei a timpului de navigație, de întrerupere a 

navigației și a perioadei de odihnă 

 se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(2) Lipsa la bordul navei a documentelor, ce atestă pregătirea, instruirea, 

starea de sănătate și competența membrilor echipajului 

 se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.13)Articolul 199
13

 Încălcarea regimului de păstrare a documentelor  

 Pierderea, distrugerea sau deteriorarea legitimațiilor personalului navigant,  

a documentului de atestare sau certificatului de competență, brevet sau 

certificate de capacitate 

se sancționează cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.  

 

c.14) Articolul 199
14

. Încălcarea regimului de control și supraveghere 

a siguranței și securității navei 

(1) Refuzul de a colabora cu autoritatea din domeniul transportului naval  

în cadrul activității de control și supraveghere a navei 

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

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 180 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.11) se acceptă. 

Articolul este plasat în proiect cu nr. 199
9
, dispoziţia acestuia 

fiind separată în două alineate diferite întrucît prevăd acţiuni cu 

grade diferite de pericol. 

 

 

 

 

 

 

c.12) se acceptă conceptual. 

Totuşi, avînd în vedere conţinutul articolului şi titlul modificat 

al art. 199
3
, primele au fost incluse în textul articolului indicat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.13) se acceptă. 

Articolul este inclus în proiectul de lege cu nr. 199
10

. 

 

 

 

 

 

 

c.14) se acceptă conceptual. 

Articolul este inclus în proiectul de lege cu nr. 199
12

 şi a fost 

reformulat astfel încît textul alineatului unic propus în proiectul 

de lege cuprinde şi dispoziţia alin. (2) propusă de autorul 

avizului. 
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(2) Refuzul de a prezenta legitimațiile personalului navigant, a 

documentului de atestare sau certificatului de competență, brevet sau 

certificate de capacitate  

 se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 100 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

c.15) Articolul 199
15

. Încălcarea regimului de investigare a 

accidentelor și incidentelor  

(1) Refuzul de a colabora cu autoritatea de investigare a accidentelor și 

incidentelor în transport în cadrul anchetei  

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

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 180 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(2) Refuzul neîntemeiat a conducătorului navei de a executa dispozițiile 

autorității de investigare a accidentelor și incidentelor în transport în 

cadrul operațiunilor de căutare și salvare, intervențiilor în situațiile de 

poluare sau situațiilor de pericol 

se sancționează cu amendă de la 10 la 50 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

 

6. Articolul 200: 

a) la aliniatul (1) sintagma „(inflamabile, explozibile)” se exclude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) aliniatul (4) se completează cu textul „Manipularea, stivuirea, 

depozitarea sau separarea necorespunzătoare a mărfurilor periculoase sau 

toxice în alte locuri decît cele stabilite pentru astfel de operaţiuni 

se sancţionează cu amenda în mărime de 50 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amenda în mărime de 150 unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice”. 

 

Argumente pentru modificările propuse la art. 199 şi 200. 

Transportul naval în Republica Moldova se află în proces de dezvoltare, 

 

 

 

 

c.15)nu se acceptă. 

Norma cuprinde un conţinut foarte larg, astfle, încît nu este clar 

despre care autoritate se referă. Or, spre exemplu, investigarea 

accidentelor sau incidentelor în domeniul transportului rutier 

este de competenţa poliţiei. Astfel, nu este clar dacă articolul 

propus va fi aplicabil cu referire la organele poliţiei. 

Totodată, investigarea accidentelor se efectuează în cadrul unui 

proces - penal sau contravenţional sau, eventual, în cadrul unei 

anchete de serviciu – fiecare dintre aceste procese are regimul 

său, regulile sale, pentru încălcarea cărora trebuie să existe 

„sancţiuni” procesuale, nu neapărat contravenţionale.  

 

 

 

 

 

6.  

a) nu se acceptă. 

Autorul propunerii nu argumentează necesitatea excluderii 

cuvintelor respective. Astfel, această excludere ar da un caracter 

neclar şi pasibil de interpretare arbitrară pentru ceea ce 

înseamnă „încărcături arbitrare”. Totodată, nu este clară logica 

pe care se merge, în condiţiile în care se propune ca la alin. (1) 

al art. 200 să se excludă cuvintele „(inflamabile, explozibile)”, 

iar la alin. (2) – (3) aceste cuvinte se păstrează. 

 

b) se acceptă conceptual. 

Sancţiunea pentru fapta respectivă trebuie raportată la 

sancţiunea stabilită pentru fapta de la art. 200 alin. (3) care este 

mult mai mică. Totodată, conform regulilor de stabilire a 

sancţiunilor contravenţionale (similar sancţiunilor penale) 

trebuie să aibă limite minime şi maxime, pentru a putea aplica 

sancţiunea echitabilă, reieşind din circumstanţele atenuante sau 

agravante ale faptei.  
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avînd o perioadă îndelungată de stagnare şi degradare. În anul 2006 a fost 

dat în exploatare terminalul petrolier a Portului Internaţional Liber 

Giurgiuleşti, şi a fost creată IP „Căpitănia portului Giurgiuleşti”, organ de 

specialitate pentru supravegherea îndeplinirii prevederilor actelor 

normative naţionale şi internaţionale din domeniul transportului naval pe 

teritoriul portului şi în rada portuară. Totodată IP ”Căpitănia portului 

Giurgiuleşti” este organul responsabil şi pentru securitatea navigaţiei pe 

căile navigabile interne ale Republicii Moldova care se efectuează prin 

intermediul inspectorilor de navigaţie civilă, aceştia supraveghează 

corespunderea stării tehnice a navelor prescripţiilor eliberate de societăţile 

de clasificare a navelor, respectarea regulilor de navigaţie pe căile 

navigabile interne ale Republicii Moldova. În anul 2009 a fost construit 

Portul de pasageri Giurgiuleşti, care la fel prestează servicii de primire a 

navelor pentru încărcare/descărcare a mărfurilor şi îmbarcare/debarcare a 

pasagerilor. La momentul actual Complexul portuar din Giurgiuleşti, este 

compus din Terminalul petrolier, Terminalul cerealier, Terminalul de 

containere, Terminalul de mărfuri generale, Terminalul de uleiuri vegetale, 

precum şi Portul de mărfuri şi pasageri, fapt ce a creat condiţii pentru 

intrarea navelor în port. În procesul verificărilor efectuate în perioada 2006 

– 2013 sa constatat că în Codul Contravenţional lipsesc sancţiuni pentru 

diferite tipuri de încălcări a reglementărilor din domeniul transportului 

naval, care pot influenţa negativ securitatea navigaţiei pe căile navigabile 

interne ale Republicii Moldova, şi pune în pericol transportarea în 

siguranţă a mărfurilor în/din port. Luînd în consideraţie dezvoltarea 

transportului naval în Republica Moldova, mărirea numărului navelor, ce 

fac escală în Complexul portuar din Giurgiuleşti, şi tendinţa Republicii 

Moldova de micşorare a numărului accidentelor cu navele sub Pavilionul 

Republicii Moldova şi navele din străinătate care intră în porturile 

Republicii Moldova şi se exploatează pe căile navigabile interne ale 

Republicii Moldova, şi luînd în consideraţie experienţa acumulată la 

moment, prin verificarea navelor ce intră în port, se exploatează pe căile 

navigabile interne şi activitatea operatorilor terminalelor portuare şi 

Portului de pasageri si mărfuri, este necesar de introdus unele modificări şi 

completări la art. 199 şi 200 Codul Contravenţional. 

 

7. Articolul 204 se exclude. 

 

 

 

8. Articolul 208 va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea regulilor de siguranţă a zborurilor în zonele aferente 

aerodromului (aeroportului) 

(1) Plasarea în zona aferentă aerodromului (aeroportului) a unor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nu se acceptă. 

Propunerea nu este justificată, mai ales că proiectul propune o 

nouă redacţie acestui articol. 

 

8. Se acceptă parţial. 

Se acceptă modificarea în titlu, completarea alin. (1) şi (2) şi 

expunerea într-o nouă redacţie a alin. (3).  

Substituirea acţiunii „lăsarea” prin plasarea nu este oportună. 

Or, în redacţia prezentată în aviz pentru alin. (1) şi (2), acţiunea 

de la alin. (1) – „Plasarea în zona aferentă aerodromului 

(aeroportului) a unor indicatoare şi instalaţii asemănătoare 
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indicatoare şi instalaţii asemănătoare indicatoarelor şi instalaţiilor de 

marcaj ale aerodromului (aeroportului), aprinderea unor materiale 

pirotehnice, lansarea în aer a unor obiecte (baloane etc.), instalarea unor 

obiecte sau plantarea culturilor care duc la aglomerarea păsărilor precum şi 

alte acţiuni similare ce prezintă un pericol pentru siguranţa zborurilor  

se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.  

(2) Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor, a instalaţiilor 

de marcaj şi semnalizării pe construcţii, instalaţii şi pe alte obiecte, ce 

prezintă pericol pentru siguranţa zborurilor  

se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale 

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

convenţionale aplicată persoanei juridice.  

(3) Distrugerea, deteriorarea sau perturbarea funcţionării utilajelor şi 

indicatoarelor de aeroport (aerodrom), utilajelor de navigaţie aeriană, a 

aeronavelor şi a utilajelor lor 

se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 350 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.  

 

Referitor la art. 208 - această modificare se propune reieşind din 

următoarele considerentele că însuşi titlul articolului 208 din Cod în limba 

de stat este greşit utilizat cuvîntul „securitate”. Astfel, în aviaţia civilă 

există două noţiuni care pot fi confundate de către persoanele din afara 

domeniului de activitate: „siguranţa zborurilor” (se traduce în limba rusă 

ca „безопасностьполетов”) şi „securitatea aeronautică” (se traduce în 

limba rusă ca „авиационнаябезопасность”).  

Contravenţiile prevăzute la art. 208 pun în pericol anume siguranţa 

zborurilor şi respectiv pentru a aduce în concordanţă titlul acestuia în 

limba de stat cu conţinutul articolului se propune ca acesta să fie 

„Încălcarea regulilor de siguranţă a zborurilor în zonele aferente 

aerodromului (aeroportului)”, pe cînd titlul articolului în limba rusă nu 

necesită modificări. De asemenea, dispoziţia articolului respectiv se 

propune într-o nouă redacţie. Prevederile alineatului (3) se propune să fie 

completată cu cuvintele „utilajelor de navigaţie aeriană” deoarece acestea 

sunt o categorie de utilaje separată, nu fac parte din utilaje de aeroport 

(aerodrom), indicatoare de aeroport (aerodrom) şi utilaje ale aeronavelor, 

precum şi sunt amplasate nu numai pe teritoriul aeroportului 

(aerodromului). Deteriorarea utilajelor aeriană pune în pericol direct 

siguranţa zborurilor. Neindicarea în dispoziţia alineatului a utilajelor de 

navigaţie aeriană face imposibilă atragerea la răspundere contravenţională 

pentru deteriorarea acestei categorii de utilaje extrem de importante pentru 

indicatoarelor şi instalaţiilor de marcaj ale aerodromului 

(aeroportului)” - reprezintă, de fapt, parte a acţiunii de la alin. 

(2) – „Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor, a 

instalaţiilor de marcaj şi semnalizării pe construcţii, instalaţii şi 

pe alte obiecte, ce prezintă pericol pentru siguranţa zborurilor”. 

Totodată menţionăm că nu au fost identificate actele care 

definesc „zona aferentă aerodromului (aeroportului)” şi nici 

autorul propunerii nu o indică. În schimb Legea aviaţiei civile 

nr. 1237-XIII din 09.07.1997 operează cu expresia „zona 

aeroportului (aerodromului)”, dar nu cu alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Se acceptă parţial. 
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asigurarea siguranţei zborurilor. 

 

9. Articolul 209 va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea regulilor de securitate aeronautică pe aeroport (aerodrom) 

(1) Încălcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului 

(aerodromului) şi la obiectele amplasate pe acest teritoriu 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale 

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

convenţionale aplicată persoanei juridice 

(2) Lăsarea nesupravegheată a bagajelor sau a altor obiecte pe teritoriul 

aerogării  

se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale 

aplicate persoanei fizice”. 

 

Articolul 209 se propune într-o redacţie nouă, atribuindu-i-se acestuia 

prevederi detaliate în partea ce ţine de responsabilitatea survenită urmare a 

încălcării articolului 11 din Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind 

securitatea aeronautică care, reglementează expres stabilirea şi protecţia 

zonelor de securitate cu acces limitat, în scopul asigurării securităţii 

aeronautice în aeroport, neadmiterii cazurilor de acces neautorizat la 

aeronave şi obiecte de importanţă deosebită. Încălcarea regimului de acces 

limitat pe teritoriul aerodromului şi la obiectele amplasate pe teritoriul, 

precum şi crearea dificultăţilor de acces pe teritoriul aerogării, reprezintă 

sancţiune la încălcarea art. 11 al Legii aviaţiei civile. 

 

10. Articolul 210: 

a) la aliniatul (1) dispoziţia se completează în final cu sintagma „sau alt 

membru al echipajului”. 

 

 

 

b) la aliniatului (2) dispoziţia va avea următorul cuprins: „(2) Încălcarea 

regulilor de utilizare a aparatelor electronice la bordul aeronavei” 

 

Avînd în vedere dispoziţia actuală prevăzută de art. 210 din Cod cu 

privire la încălcarea regulilor de conduită în aeronavă, conchidem că, 

reglementările respective nu sunt susceptibile de a invoca responsabilitatea 

subiectului la realizarea şi altor fapte de încălcare a regulilor de conduită. 

În acest sens, se consideră raţional de a include la prevederile articolului 

respectiv, ca faptă punitivă, şi acţiunea de a fuma la bordul aeronavei. De 

asemenea, se propune reformularea alin. (3) al art. 210,întrucît, fapta de 

utilizare a oricărui aparat electronic la bordul aeronavei va fi susceptibilă 

răspunderii contravenţionale. 

Alineatul (1) al articolului 209, majorarea sancţiunii este 

nejustificată de către autor, plus, că, stabilirea sancţiunii trebuie 

să se facă cu respectarea principiului proporţionalităţii.  

Norma propusă la alin. (2) art. 209, reieşind din obiectul de 

reglementare, este optim a fi inclusă în art. 213.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

a) nu se acceptă. 

Completarea propusă nu este justificată, iar norma în vigoare de 

la art. 210 alin. (1) corespunde prevederii de la art. 10 alin. (2) 

din Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997; 

 

b) se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Se acceptă parţial. 

Se acceptă majorarea sancţiunii, dar nu este justificată 
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11. Articolului 211 sancţiunea va avea următorul cuprins „se 

sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice şi de la 450 la 500 unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice”. 

 

Cu privire la art. art. 211, se consideră binevenită completarea şi 

expunerea acestuia într-o nouă redacţie. 

 

12. Articolul 212 va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea cerinţelor care au stat la baza certificării/autorizării agenţilor 

aeronautici şi standardelor operaţionale 

(1) Încălcarea cerinţelor care au stat la baza certificării/autorizării 

agenţilor aeronautici şi standardelor operaţionale  

se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice şi de la 150 la 250 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(2) Operarea unei aeronave cu încălcarea privilegiilor de operare 

stabilite în Certificatul/autorizaţia de operator aerian  

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice şi de la 450 la 500 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice.”; 

 

Cu privire la art. 212, se consideră binevenită completarea şi expunerea 

acestuia într-o nouă redacţie. În acelaşi timp, la redacţia dispoziţiei 

prevederilor art. 212 din Cod, cu privire la încălcarea regulilor care au stat 

la baza certificării/autorizării iniţiale şi la baza standardelor operaţionale, 

se propune includerea noţiunii de „agent aeronautic” aceasta, avînd în 

vedere că în conformitate cu art. 3 lit. c) din Legea aviaţiei civile, 

subiectul. 

Conform art. 23 alin. (1) lit. b) al Legii aviaţiei civile, constituie 

contravenţie în domeniul aviaţiei civile încălcarea condiţiilor care au stat la 

baza certificării (autorizării) iniţiale şi a standardelor operaţionale 

determinate de reglementările aeronautice naţionale. Este necesar de 

menţionat că pentru a fi certificat/autorizat, agentul aeronautic trebuie să 

îndeplinească condiţiile stabilite de reglementările aeronautice naţionale şi 

standardele operaţionale. De asemenea referitor la reglementările 

aeronautice se propune substituirea cuvîntului „naţionale” prin cuvîntul 

„aplicabile”, deoarece este o noţiune mai vastă care include în sine 

reglementările aeronautice naţionale şi cele internaţionale care sunt 

aplicabile pentru aviaţia civilă a Republicii Moldova urmare a obligaţiilor 

statului asumate prin aderarea la convenţiile internaţionale în domeniu 

precum şi a procesului de integrare a aviaţiei civile a Republicii Moldova 

excluderea persoanei cu funcţie de răspundere din categoria 

subiecţilor contravenţiei de la art. 211. 

 

 

 

 

12. Se acceptă parţial. 

Totuşi, nu se acceptă excluderea persoanei cu funcţie de 

răspundere din lista subiecţilor pasibili de sancţionare pentru 

contravenţiile respective, or, pentru fiecare dintre ele, pot exista 

situaţii, cînd sunt săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere. 
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în sistemul european al aviaţiei civile.  

Referitor la textul în limba rusă atragem atenţia că cuvîntul „iniţiale” se 

atribuie certificării/autorizării şi nu regulilor. Pentru a desfăşura activităţi 

în domeniul aviaţiei civile orice persoană trebuie să corespundă condiţiilor 

şi să susţină procedura de certificare/autorizare iniţială şi apoi pe tot 

parcursul activităţii să menţină această corespundere cerinţelor care au stat 

la baza certificării/autorizării, în caz contrar certificatul /autorizaţia se 

retrage. 

 

13. Articolul 213 va avea următorul cuprins:  

„Încălcarea reglementărilor referitoare la activitatea de deservire la sol  

Încălcarea reglementărilor referitoare la deservirea la sol a operatorilor 

aerieni, aeronavelor, pasagerilor, bagajelor, mărfii şi poştei 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

 

Articolului 213 cu privire la încălcarea reglementărilor referitoare la 

procedura de deservire la sol a aeronavelor, i se propune o nouă redacţie, 

substituindu-i-se noţiunea de „condiţii” în cea de „procedură” astfel, prin 

formularea propusă, agentul aeronautic respectiv, urmează să respecte 

întreaga procedură reglementată/prescrisă ce vizează deservirea la sol a 

aeronavelor şi nu doar condiţiile care, fac parte componentă din procedură.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Articolul 214 va avea următorul cuprins:  

„Exercitarea atribuţiilor de către personalul aeronautic fără documentul 

valabil de certificare 

(1) Îndeplinirea de către personalul aeronautic a atribuţiilor în lipsa 

documentului de certificare corespunzător sau cu termenul de valabilitate 

expirat  

se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice.  

(2) Admiterea de către administraţia agentului aeronautic a îndeplinirii 

de către personalul aeronautic a atribuţiilor în lipsa documentului de 

autorizare sau cu termenul de valabilitate expirat 

 

 

 

 

 

 

13. Nu se acceptă. 

Norma în vigoare de la dispoziţia art. 213 

Din Codul contravenţional cuprinde, deja, textul normei 

propuse. Or, această afirmaţie este justificată de norma de la art. 

21 alin. (2) lit. a) din Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 

09.07.1997, conform căreia „deservirea la sol a aeronavelor” 

presupune „…(inclusiv inclusiv activităţile de deservire a 

pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei, de alimentare a 

aeronavelor cu combustibil, de asigurare cu produse alimentare 

la bordul aeronavelor etc.)”. 

Noţiunea „condiţiile de deservire” – este una care exprimă 

generic deservirea la sol. Modificarea „condiţiilor” prin 

„procedură” este una tehnică care nu schimbă sensul normei. 

Totodată, în contextul propunerii de la pct. 9, în special norma 

propusă la alin. (2) art. 209 – „Lăsarea nesupravegheată a 

bagajelor sau a altor obiecte pe teritoriul gării” – dacă, se face 

referinţă la persoanele responsabile cu deservirea la sol, atunci 

norma este cuprinsă de prevederea art. 213. Dacă, însă, subiect 

al faptei este orice altă persoană – fapta nu este suficient de 

gravă pentru a o categorisi ca şi contravenţie, or, nu există o 

normă care să impună, spre exemplu pasagerii să-şi 

supravegheze bagajele, în caz contrar răspund contravenţional. 

 

14. Nu se acceptă. 

Operarea unor modificări structurale a articolului, care nu aud 

modificări de conţinut este nejustificată.  

Noţiunea de document de autorizare este una generică şi mult 

mai largă decît document de certificare, or, conform 

Reglementărilor Aeronautice Civile RAC - APLdin 1 octombrie 

2004, documente de autorizare sunt: certificatele, calificările şi 

autorizaţiile.  

Totodată, menţionăm că, redacţia propusă manifestă lipsă de 

coerenţă, or, în alin. (1) se operează cu noţiunea de document de 

certificare, iar în alin. (2) – document de autorizare. Legea 

aviaţiei civile, noţiunea „certificare” alături de  „autorizare”. 

Suplimentar, la alin. (2), conform dispoziţiei, subiect al 

contravenţiei rămăne să fie administraţia agentului economic, 
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se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice. 

(3) Sub incidenţa prezentului articol cade şi îndeplinirea atribuţiilor în 

cazul calificărilor speciale cu termen expirat sau al lipsei acestora, precum 

şi în cazul certificatului medical cu termen expirat sau al lipsei acestuia.”. 

 

Articolului 214 cu privire la încălcarea regulilor de exploatarea a 

personalului aeronautic, i se propune o redacţie nouă, excluzîndu-i-se 

enumerarea persoanelor care deţin statutul de „personal aeronautic” avînd 

în vedere că, art. 3 lit. c) din Legea aviaţie civile, defineşte categoriile 

personalului aeronautic şi defineşte categoriile acestuia. Mai mult, redacţia 

dispoziţiei articolului propus vine să structureze mai bine componenţele de 

contravenţie. De asemenea, se exclude, în acelaşi timp, ambiguitatea care 

se deduce din titlul articolului respectiv şi se propune denumirea unui nou 

titlu „Exercitarea atribuţiilor de către personalul aeronautic fără 

documentul valabil de certificare”.  

 

15. Articolul 215 va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea normelor cu privire la timpul de muncă, timpul de zbor şi 

timpul de odihnă a personalului navigant 

Încălcarea de către operatorii aerieni a normelor cu privire la timpul de 

muncă, timpul de zbor şi timpul de odihnă al personalului navigant, a 

normelor referitoare la evidenţa timpului de muncă, timpului de zbor şi 

timpului de odihnă al personalului navigant 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.”; 

 

Articolul 215 cu privire la încălcarea normelor de evidenţă a timpului de 

zbor şi a timpului de odihnă al personalului aeronautic se expune în 

redacţie nouă, ţinînd cont de faptul că, încălcare constituie nerespectarea 

normelor a timpului de muncă, timpului de zbor şi timpului de odihnă a 

personalului navigant. Normele privind ţinerea evidenţei timpului de 

muncă, timpului de zbor şi timpului de odihnă sunt secundare şi menite să 

asigure posibilitatea în primul rînd de respectare şi apoi de verificare a 

conformării normelor stabilite. 

Menţionăm că timpul de muncă este o perioadă de timp care începe în 

momentul în care un membru de echipaj, la cererea operatorului, începe un 

serviciu şi se încheie în momentul în care membrul de echipaj este liber de 

orice sarcină de serviciu, iar timpul de serviciu de zbor este perioada în 

cursul căreia o persoană îşi exercită funcţia la bordul aeronavei ca membru 

al echipajului. Respectiv timpul de muncă include timpul exercitării 

atribuţiilor necesare înainte de zbor, timpul de zbor nemijlocit, timpul 

dar în sancţiune, ca subiect apare persoana juridică. Or, 

persoana juridică este agentul economic, dar administraţia – este 

persoana cu funcţie de răspundere, care şi trebuie să rămînă 

subiect pasibil de sancţionare (conform redacţiei în vigoare).  

Norma de la alin. (3) se regăseşte deja în prevederea alin. (4) 

din art. 214 – redacţia în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Se acceptă parţial. 

Excluderea persoanei cu funcţie de răspundere din lista 

subiecţilor pasibili de sancţionare pentru contravenţiile de la art. 

215 este nejustificată. 
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exercitării atribuţiilor după efectuarea zborului, timpul aflării în rezervă 

etc. Normele timpului de muncă, timpului de zbor şi timpului de odihnă a 

personalului navigant sunt impuse în scopul asigurării ca oboseala 

acumulată a personalului navigant să nu afecteze exercitarea zborurilor în 

condiţii de siguranţă. 

Luînd în consideraţie că normele în cauză să impun cît membrilor 

echipajelor de zbor atît şi membrilor echipajelor de cabină se propune 

utilizarea noţiunii „personal navigant” care înglobează aceste două 

categorii de personal. 

 

16. Articolul 216:  

a) la aliniatul (1) sancţiunea va avea următorul cuprins „se sancţionează 

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

şi cu o amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”; 

 

b) la aliniatul (2) sancţiunea va avea următorul cuprins„se sancţionează 

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

şi cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”;  

 

La art. 216 cu privire la încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor 

periculoase la bordul aeronavei, se propune ca subiect susceptibil al 

răspunderii contravenţionale să fie şi persoana juridică, aceasta reieşind 

din prevederile art. 3 lit. c) din Legea aviaţiei civile, în conformitate cu 

care activitatea în domeniul aviaţiei civile este desfăşurată în exclusivitate 

de agenţii aeronautici. 

De asemenea, sancţiunile stabilite alin. (2) al art. 216 se propun a fi 

modificate, întru majorarea amenzii acestora pentru fapta contravenţională 

comisă de persoana juridică, astfel, amenda va fi cu 50 de u.c. mai mare 

decît cea stabilită iniţial. Propunerea de majorare a amenzii se propune 

ţinînduse cont gradul de pericol sporit prin comiterea faptei 

contravenţionale.   

 

17. Articolului 217 sancţiunea va avea următorul cuprins „se 

sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă şi de la 250 la 300 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice.”. 

 

Sancţiunile stabilite la alineatele art. 217 se propun a fi modificate, întru 

majorarea amenzii acestora pentru fapta contravenţională comisă de 

persoana juridică, astfel, amenda va fi cu 50 de u.c. mai mare decît cea 

stabilită iniţial. Propunerea de majorare a amenzii se propune 

 

 

 

 

 

 

 

16. Se acceptă conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Se acceptă parţial. 

Se acceptă completarea sancţiunii cu norme privind persoana 

juridică, dar nu se acceptă excluderea persoanei cu funcţie de 

răspundere din lista subiectelor pasibile de sancţionare pentru 

aceste fapte. Excluderea este nejustificată. 
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ţinîndusecont gradul de pericol sporit prin comiterea faptei 

contravenţionale.   

 

 

18. Articolul 218 va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea regulilor referitoare la documentele obligatorii la bordul 

aeronavei  

Lipsa la bordul aeronavei a documentelor obligatorii stabilite de cadrul 

normativ în vigoare 

se sancţionează cu amendă de la 75 la 125 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, şi cu amendă de la 150 la 200 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.”; 

 

Articolul 218 cu privire la împiedicarea accesului la documentele 

referitoare la aeronavele exploatate, se propune într-o redacţie nouă, 

deoarece Codul contravenţional nu conţine o astfel de componenţă de 

contravenţie, pe când art. 23 alin. (1) lit. a) al Legii aviaţiei civile prevede 

expres că lipsa la bordul aeronavei a documentelor prevăzute de 

reglementările în vigoare constituie contravenţie în domeniul aviaţiei 

civile. 

Totodată lipsa la bordul aeronavei a documentelor necesare constituie o 

încălcare gravă a standardelor internaţionale (art. 29 din Convenţia privind 

aviaţia civilă internaţională). Astfel, titlul articolului va avea următorul 

cuprins „Încălcarea regulilor referitoare la documentele obligatorii la 

bordul aeronavei”. 

 

19. Articolul 219 va avea următorul cuprins:  

„Încălcarea de către agenţii aeronautici a cerinţelor de asigurare 

Încălcarea de către agenţii aeronautici a cerinţelor de asigurare stabilite 

de reglementările  

se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice şi cu amendă de la 250 la 500 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

 

Articolul 219 cu privire la încălcarea cerinţelor de asigurare în 

transportul aerian, se propune în nouă redacţie, astfel, prin noua dispoziţie 

propusă „încălcarea nivelului minim de asigurare stabilită de 

reglementările în vigoare aplicabile agenţilor aeronautici”, vor fi 

responsabili de domeniul asigurării minime obligatorii toate persoanele 

care, desfăşoară activitate în domeniul aviaţiei civile, nu 

doartransportatorii aerieni (operatorii aerieni) după cum menţionează 

dispoziţia articoluluiîn vigoare. 

 

18. Se acceptă parţial. 

Se acceptă completarea art. 218 cu o nouă contravenţie, dar nu 

este justificată excluderea faptei, deja, reglementată ca 

contravenţie prin norma în vigoare. 

Totodată, avînd în vedere că, în conformitate cu art. 14 alin. (2) 

din Legea aviaţiei civile, obligaţia de a urmări executarea 

tuturor pregătirilor pentru zbor şi de a avea la bordul aeronavei 

documentaţia necesară îi revine comandantului, acesta trebuie 

să fie subiectul responsabil. Suplimentar, avînd în vedere 

prevederile de la art. 10 alin. (2), comandantul este persoană cu 

funcţie de răspundere şi trebuie să fie sancţionat ca atare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Nu se acceptă. 

Redacţia normei nu este justificată de către autorul propunerii. 

Totodată, noua redacţie este una foarte largă şi nu este clar la 

care cerinţe de asigurare şi la care reglementări s-a referit 

autorul propunerii atunci cînd a formulat dispoziţia respectivă, 

or, norma trebuie să fie clară şi previzibilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Nu se acceptă. 

1. Legea aviaţiei civile nu stabileşte un termen exact pentru 

informarea despre incidentele sau accidentele aeronautice. 

2. Dacă noţiunea de „incident” nu este clară, atunci, remarcăm 
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20. Articolul 220 va avea următorul cuprins:  

„Neinformarea autorităţilor competente despre producerea 

evenimentelor aeronautice 

(1) Neinformarea autorităţilor competente în termenul stabilit în 

reglementări despre producerea evenimentelor aeronautice care urmează a 

fi raportate în mod obligatoriu 

se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice.;  

(2) Refuzul de a prezenta informaţia ce ar putea ajuta la stabilirea 

împrejurărilor producerii incidentelor sau accidentelor aeronautice, sau 

tăinuirea acestor informaţii. 

se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice.”. 

 

Referitor la articolul 220 cu privire la neinformarea intenţionată a 

autorităţilor competente despre producerea accidentelor sau incidentelor 

aeronautice, conţine norme care admit lacună şi care, pentru a reuşi o 

aplicare ca atare a prevederilor contravenţionale operatorul aerian, ar fi 

obligat să informeze autoritatea competentă şi despre incidentele care, 

conform reglementărilor aeronautice civile aplicabile domeniului nu este 

obligat să o facă, aceasta din urmă constituind un alt mecanism de 

raportare voluntară. 

Prin urmare, dispoziţia articolului propus vine să structureze acest tip de 

relaţii cu privire la informarea autorităţii competente referitor la 

incidentele şi accidentele aeronautice produse. De asemenea, noţiunea 

„intenţionată” specificată în titlul articolului se va exclude, stabilindu-se în 

dispoziţia alin. (1) caracterul obligatorul al seriei de evenimente 

aeronautice care, urmează a fi raportate. 

 

21. După articolul 220 se introduc articolele 220¹ - 220
7
 cu următorul 

cuprins: 

a) „Articolul 220
1
. Încălcarea regulilor de amplasare a construcţiilor, 

instalaţiilor şi obiectelor în zonele supuse servituţilor aeronautice  

Amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi obiectelor sau efectuarea altor 

lucrări asupra acestoraîn zonele supuse servituţilor aeronautice, fără 

coordonarea prealabilă cu Autoritatea Aeronautică Civilă  

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice. 

 

Articolul 220¹ care vine să stabilească sancţiune pentru fapta de încălcare a 

că, noţiunea „eveniment aeronautic” este una şi mai echivocă şi 

nu este clar ce se are în vedere prin aceasta. 

3. Norma de la art. 219 din Codul contravenţional corespunde 

prevederii art. 23 alin. (1) lit. j). 

4. Excluderea intenţiei directe ca formă a vinovăţiei nu exclude 

caracterul obligatoriu de informare, or, acest caracter este 

stabilit de lege (Legea aviaţiei civile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  

a)nu se acceptă.Legea aviaţiei civile nu reglementează 

„servituţile aeronautice”, noţiunea fiind inclusă, în schimb, în 

textul proiectului Codului aerian al Republicii Moldova. Avînd 

în vedere că acesta (Codul aerian) este doar un proiect, el nu 

poate constitui bază juridică pentru modificarea Codului 

contravenţional. 
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regulilor de amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi obiectelor în zonele 

supuse servituţilor aeronautice aferente aerodromurilor este determinat de 

prevederile articolului 12 din Legea aviaţiei civile care, reglementează că, 

în zona aerodromului (aeroportului) se interzice amplasarea de noi 

construcţii, instalaţii şi obiecte sau efectuarea altor lucrări fără o 

coordonare prealabilă în modul stabilit de Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor. 

 

b) Articolul 220². Desfăşurarea activităţii în domeniul aviaţiei civile în 

lipsa documentelor de certificare/autorizare  

Desfăşurarea activităţilor în domeniul aviaţiei civile în lipsa 

documentelor de certificare/autorizare corespunzătoare. 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice. 

 

Dispoziţia articolului 220² cu privire la contravenţie ce vizează 

desfăşurarea activităţii în domeniul aviaţiei civil în lipsa documentelor de 

certificare/autorizare corespunzătore, stabileşte sancţiuni pentru încălcarea 

prevederilor articolului 17 alin. alin. (1) şi (2) din Legea aviaţiei civile. În 

acest sens, transportul aerian comercial de pasageri, bagaje, mărfuri şi 

poştă se efectuează numai de către operatori aerieni care posedă un 

certificat de operator aerian şi autorizaţie de zbor. De asemenea, 

transporturile aeriene comerciale se efectuează prin curse regulate sau 

curse neregulate. Pe cînd domeniul activităţilor de lucru aerian sînt cele 

efectuate de operatori aerieni în interesul industriei, agriculturii, 

silviculturii, sănătăţii publice şi protecţiei mediului, cele de căutare şi 

salvare, de cercetare ştiinţifică, fotografiere, monitorizare, publicitate, 

precum şi în alte scopuri, numai în baza autorizaţiei de operator aerian 

eliberată de Autoritatea Aeronautică Civilă. 

 

c) Articolul 220³. Neexecutarea prevederilor prescripţiei inspectoriale 

Neexecutarea în termenul stabilit sau executarea necorespunzătoare a 

prescripţiei inspectoriale de către persoanele fizice şi juridice care 

activează în domeniul aviaţiei civile 

se sancţionează cu amendă de la 100-150 de unităţi convenţionale 

aplicate  

persoanei fizice, de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice. 

 

De asemenea, avînd în vedere că la articolul 5 alin. (8) din Lege aviaţiei 

civile, este legiferată instituţia prescripţiei inspectoriale, care, se emite de 

către inspectorul aeronautic în urma efectuării inspecţiei aeronautice, în 

 

 

 

 

b) se acceptă conceptual; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) se acceptă parţial. 

Cuantumul sancţiunilor stabilite trebuie concordat cu alte 

sancţiunile stabilite pentru contravenţii similare în Codul 

contravenţional, precum şi este necesar de a respecta principiul 

proporţionalităţii. Totodată, este cazul ca subiect al 

contravenţiei să fie şi persoana cu funcţie de răspundere; 
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care sînt stabilite încălcările cerinţelor şi standardelor în vigoare de către o 

persoană fizică sau juridică supusă inspecţiei aeronautice, precum şi 

termenele de înlăturare a acestor încălcări, se consideră raţional de a stabili 

sancţiuni la încălcarea normei respective. În acest sens se propune 

componenţa de contravenţie la articolul 220³ cu privire la nerespectarea 

prevederilor prescripţiei inspectoriale. 

 

d) Articolul 220
4
. Încălcarea regulilor de operare a aparatelor de zbor 

ultra-uşoare şi a aeronavelor uşoare 

Operarea aparatelor de zbor ultra-uşoare şi a aeronavelor uşoare cu 

încălcarea reglementărilor aplicabile 

se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale 

aplicate utilizatorului aparatului de zbor ultra-uşor, foarte uşor sau 

aeronavei uşoare. 

 

În altă ordine de idei, sancţiunea stabilită prin dispoziţia articolului 220
4
 cu 

privire la încălcarea regulilor de operare a aparatelor de zbor ultra-uşoare 

şi a aeronavelor uşoare, vine să garanteze respectarea prevederilor 

articolului 17 alin. (3) din Legea aviaţiei civile care, stabileşte că, 

activităţile de aviaţie generală reprezintă zborurile care nu fac parte din 

transportul aerian comercial de pasageri, bagaje, mărfuri şi poştă şi din 

activităţile de lucru aerian, acestea se referă la zborurile efectuate în interes 

propriu, la zborurile particulare, de agrement, de antrenament, instructive 

şi sportive. Prin urmare, operarea aparatelor de zbor ultra-uşoare şi a 

aeronavelor uşoare, se efectuează în strictă conformitate cu prevederile 

Reglementărilor Aeronautice Civile RAC-VLA operarea aparatelor de 

zbor ultra-uşoare cu destinaţie diversă şi aeronavelor uşoare cu destinaţie 

sportivă. 

 

e) Articolul 220
5
. Împiedicarea efectuării inspecţiei aeronautice 

(1) Împiedicarea de către agenţii aeronautici de a permite accesul 

inspectorilor aeronautici pe teritoriul şi la obiectele asupra cărora deţin 

controlul, în vederea desfăşurării inspecţiei aeronautice  

se sancţionează cu amendă de la 125 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicate persoanei fizice şi de la 450 la 500 de unităţi convenţionale 

aplicate persoanei juridice. 

(2) Neprezentarea documentelor şi informaţiilor solicitate de inspectorul 

aeronautic în exerciţiul funcţiei  

se sancţionează cu amendă de la 125 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicate persoanei fizice şi de la 450 la 500 de unităţi convenţionale 

aplicate persoanei juridice. 

 

O altă componenţă stabilită la articolul 220
5
, normele de reglementare ale 

 

 

 

d) nu se acceptă. 

Conform art. 17 alin. (4) din Legea aviaţiei civile „Certificatul 

de operator aerian sau autorizaţia de operator aerian se 

eliberează de Autoritatea Aeronautică Civilă în baza dovezii că 

solicitantul a îndeplinit şi se conformează tuturor cerinţelor şi 

condiţiilor stabilite în reglementările aeronautice în vigoare 

aprobate de Guvern.”. Respectiv, în cazuş în care nu se va 

conforma, nu va primi autorizaţie sau aceasta îi va fi suspendată 

sau retrasă. Avînd în vedere norma indicată,în coroborare cu 

noţiunea de „autorizaţie de operator aerian” – „document care 

atestă autorizarea unui operator aerian de a efectua activităţi 

de lucru aerian sau de aviaţie general”, menţionăm că 

includerea unei norme separate pentru această categorie de 

operatori nu este justificată, or, aceştia vin să răspundă în 

temeiul art. 220
1
 din proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

e) se acceptă parţial. 

Cuantumul sancţiunilor stabilite trebuie concordat cu alte 

sancţiunile stabilite pentru contravenţii similare în Codul 

contravenţional, precum şi este necesar de a respecta principiul 

proporţionalităţii.  
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căreia 

completează Codul cu noi contravenţii şi, se materializează prin realizarea 

faptei de împiedicare a efectuării inspecţiei aeronautice de către agenţii 

aeronautici. Astfel, prin normele propuse în cadrul proiectului în acest 

sens, se urmăreşte stabilirea unor pîrghii prin care să se asigure respectarea 

prevederilor art.5 alineatele (5) - (7) din Legea aviaţiei civile, potrivit 

cărora, Autoritatea Aeronautică Civilă efectuează, în conformitate cu 

prevederile reglementărilor aeronautice civile şi în limitele atribuţiilor sale, 

inspecţii aeronautice, expertize şi controale ale activităţilor supuse 

procedurilor de supraveghere, certificare, autorizare sau aprobare. 

 

f) Articolul 220
6
. Exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa 

băuturilor alcoolice sau produselor ori substanţelor stupefiante sau a 

medicamentelor cu efecte similare acestora 

Exercitarea atribuţiilor de serviciu de către personalul aeronautic după 

consumul şi/sau sub influenţa băuturilor alcoolice sau produselor ori 

substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, 

dacă fapta nu constituie o infracţiune  

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice cu privare de drept de a desfăşura activitatea 

corespunzătoare pe o perioadă de la 6 la 12 luni. 

 

Articolul 220
6
 cu privire la exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa 

băuturilor alcoolice sau produselor ori substanţelor stupefiante sau a 

medicamentelor cu efecte similare acestora, sunt determinate de 

prevederile Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi 

examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009. 

 

g) Articolul 220
7
. Utilizarea dispozitivelor de iluminare ce prezintă un 

pericol pentru siguranţa zborurilor 

Utilizarea neautorizată a unor dispozitive de iluminare spre cabina 

piloţilor în orice fază a zborului 

se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

 

22. Articolul 221, aliniatul (1) se exclude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) nu se acceptă. 

Această încălcare este una care poate fi sancţionată disciplinar, 

pînă la eliberare din serviciu, dar nu este o contravenţie. 

Cu atît mai mult, HG nr. 296 din 16.04.2009, nu reglementează 

interdicţiile de consum al băuturilor alcoolice sau produselor ori 

substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare 

acestora în special de către personalul aeronautic în timpul 

atribuţiilor de serviciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) nu se acceptă. 

Autorul nu a justificat necesitatea reglementării detaliate a 

acestei fapte, or, aceasta poate fi cuprinsă, inclusiv de către art. 

208 alin. (1) din Codul contravenţional.  

 

 

 

 

 

22. Nu se acceptă. 

Excluderea nu este clară necesitatea excluderii alin. (1). Mai 

ales că alineatul este completat cu prevederi care au ca 

fundament juridic prescripţiile de la pct. 126 subpct. 2) din 

Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la 

aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.  

Lato senso, alin. (1) corespunde titlului articolului 221, or, 

prescripţiile de la alin. (1) sunt parte a obiectului juridic 

„exploatare tehnică şi securitate tehnică a vehiculelor” – obiect 
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23. Articolul 226: 

a) Titlul va avea următorul cuprins „Încălcarea regulilor de folosire a 

drumului, a zonei de protecţie a acestuia şi a regulilor de folosire şi 

protecţie a benzii de separaţie; 

 

b)alineatul (1) va avea următorul cuprins:  

„(1) Nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de amplasarea 

obiectivelor de orice tip, din zona drumurilor, aratul unor porţiuni de teren, 

cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantaţiilor, desţelenirea şi excavarea 

solului, evacuarea în zona drumurilor a apelor de canalizare, apelor 

industriale, ameliorative şi a celor de scurgere din instalaţii de evacuare a 

apei şi din rezervoare fără coordonare cu autorităţile rutiere, aţîţarea 

focului în zona drumului, pe banda de separaţie şi în apropierea podurilor 

de orice tip la mai puţin de 100 de metri de acestea 

se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 unităţi convenţionale, aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei juridice”; 

 

c) alineatul (1
1
) va conţine următoarele: “Amplasarea obiectivelor de 

orice tip, în zona drumurilor, în lipsa autorizaţiei prevăzută în mod expres 

de Legea Drumurilor nr.509 din 22.06.1995, 

se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, şi de la 600 la 800 unităţi convenţionale 

persoanei juridice, cu demolarea lor, în toate cazurile, din contul 

contravenientului. 

 

Amendamentele propuse la contravenţia din art. 226 al Codului 

Contravenţional vin să întregească conţinutul prevederii. Aşadar, scopul 

acestei contravenţii este  de a proteja regimul juridic al drumurilor şi 

zonelor de protecţie a acestora. În redacţia actuală, ipoteza se referă doar la 

banda de separare a drumului şi la zonele de protecţie a drumului. Astfel, 

conform art. 2 alin. (1) lit. „a” al Legii nr. 509-XIII din 22.06.1995 

drumurilor „drumuri publice – drumuri de utilitate publică destinate 

circulaţiei rutiere şi pietonale în scopul satisfacerii cerinţelor generale de 

transport rutier ale economiei naţionale şi ale populaţiei şi de apărare a 

ţării. Aceste drumuri sînt proprietate publică” pct. 7 al Hotărîrii 

Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului 

juridic al articolului vizat.  

 

23. Se acceptă conceptual. 

Sancţiunea propusă pentru alin. (1
1
) depăşeşte limitele 

admisibile de art. 64 din Codul contravenţional, respectiv, 

aceasta a fost revizuită. 
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circulaţiei rutiere „drum public – orice cale de comunicaţie terestră, 

inclusiv construcţiile artificiale şi drumurile rudimentare, deschisă pentru 

circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, administrată de un organ abilitat. Pe 

lîngă carosabile, elemente ale drumului se consideră benzile de separare, 

trotuarele, acostamentele, şanţurile şi decorurile” coroborate cu noţiunea 

din pct. 7 al Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la 

aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere „bandă de separare – element 

al drumului, evidenţiat constructiv şi/sau prin marcaj, care separă părţile 

carosabile limitrofe şi care nu este destinat pentru deplasarea şi oprirea pe 

el a vehiculelor” determină caracterul incomplet al ipotezei art. 226 

Codului Contravenţional în redacţia existentă. Iar, pentru aplicarea 

corespunzătoare urmează a se stabili în mod generic şi concret ipoteza 

normei contravenţionale, pentru a reflecta în chip armonic împrejurările, la 

care se referă. În acest fel, asigurarea siguranţei rutiere se va realiza în 

mod consecvent şi eficient. De asemenea, norma contravenţională are scop 

de prevenţie, totodată sancţionează conduita beneficiarului în partea ce ţine 

de nerespectarea condiţiilor autorizaţiei de amplasare a obiectivelor de 

orice tip, în zona drumurilor. 

  Suplimentar, articolul 226 alin.(1) s-a completat cu un nou alineat (1
1
) cu 

scopul de a contracara amplasarea neautorizată a obiectivelor de orice tip, 

în zona drumurilor. 

 

24. Articolul 227: 

a) la aliniatul (1) sancţiunea va avea următorul conţinut „se sancţionează 

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

cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice”. 

 

Propunerea de majorarea a sancţiunii art. 227 alin. (1) Codului 

Contravenţional constituie o consecinţă a iresponsabilităţii agenţilor 

economici, din ultimul timp, de executare a contractelor de antrepriză prin 

neinstalarea mijloacelor de semnalizare a lucrărilor respective, 

neexecutarea calitativă a lucrărilor, precum şi nerespectarea termenilor 

stabiliţi. Respectiv, prin înăsprirea sancţiunii se propune responsabilizarea 

subiecţilor de drept. 

 

 

 

b) la aliniatul (2) sintagma „drumul de folosinţă generală” se substituie 

cu sintagama „drumul public”. 

 

Modificarea art. 227 alin. (2) Codului Contravenţional s-a optat pentru a 

uniformiza legislaţia, în speţă prevederile legale referitor la naţiunea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  

a) nu se acceptă. 

Sancţiunea propusă în proiect este redactată în conformitate cu 

propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor, propunere prezentată după prima avizare a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului 

contravenţional. Respectiv, nu este clar care este motivul 

excluderii persoanei cu funcţie de răspundere din lista 

subiectelor pasibile de sancţionare pentru faptele de la art. 227 

alin. (1). Or, conform art. 5 alin. (1) din Legea drumurilor nr. 

509 din 22.06.1995, repararea şi întreţinerea drumurilor este în 

sarcina administrării drumurilor (a administratorului – care este 

persoană cu funcţie de răspundere). Totodată, limitele propuse 

pentru sancţiunea de la acest alineat depăşesc limitele stabilite 

de art. 64 din cod; 

 

b) se acceptă; 

 

 

 

 

 

 

c) nu se acceptă. 

Art. 227 nu are în structura sa alin. (3). 
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„drum public” în sensul Legii nr. 509-XIII din 22.06.1995 drumurilor. 

 

c) la aliniatul (3) se exclude sintagma „cu sau fără privarea de dreptul de 

a conduce vehicule pe un termene de pînă la 1 an”. 

 

25. Articolul 228: 

Aliniatul (5) se exclude. 

 

 

 

26. Articolul 400: 

La aliniatul (1) după cifra „205” se completează cu cifra „209”, cifra 

„216” se exclude, cifrele „220-226” se substituie cu cifrele „221-226”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Articolul 407: 

a) la alineat (2) sintagma „să constate contravenţii şi să încheie procese-

verbale” sesubstituie cu sintagma „să examineze şi să aplice sancţiuni”; 

 

 

 

 

b) aliniatul (3) se exclude; 

 

 

 

 

c) aliniatul (4) va avea următorul cuprins: 

„Contravenţiile prevăzute la art. 208, 210-220, 220
1
-220

5
, 220

7
 se 

examinează de Autoritatea Aeronautică Civilă”. 

 

d) alineatul (5) litera a) va avea următorul cuprins: 

 „Directorul Autorităţii Aeronautice Civile, adjuncţii lui şi inspectorii 

aeronautici”. 

 

25. Norma propusă în proiect la art. 228 alin. (5) este în 

corespundere cu prevederile pct. 9, 119, 120, 121, 122 etc. din 

Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la 

aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere. 

 

26. Se acceptă parţial (modificările sunt, deja,incluse în 

proiect). 

Nu este justificată plasarea contravenţiilor prevăzute la art. 209 

în competenţa organelor de poliţie. Or, în cazul în care regimul 

de acces limitat pe teritoriul aeroportului şi la obiectele 

amplasate pe acest teritoriu este stabilit de către Autoritatea 

Aeronautică Civilă, tot ea este cea care are competenţă de 

stabilire a încălcărilor acestui regim. 

Temei pentru excluderea art. 216 din norma de la art. 400 alin. 

(1) este prevederea de la art. 4 alin. (3) lit. i) şi art. 23 alin. (1) 

lit. j) din legea aviaţiei civile. 

Temei pentru excluderea art. 220 din norma de la art. 400 alin. 

(1) – aceleaşi articole indicate mai sus. 

 

27.  

a) nu se acceptă. 

În nota informativă este justificată necesitatea atribuirii 

dreptului de examinare a contravenţiilor Autorităţii Aeronautice 

Civile şi nu persoanelor responsabile din domeniul transportului 

auto, electric, feroviar şi naval; 

 

b)avînd în vedere că propunerea de excludere a alin. (3) este 

direct determinată de modificare propusă la a alin. (2) care nu a 

fost acceptată (a se vedea mai sus), nu se acceptă nici 

propunerea de excludere a alin. (3); 

 

c) modificarea, deja, este inclusă în proiect; 

 

 

 

d) modificarea, deja, este inclusă în proiect. 
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Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-VXI din 24 

octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 3-6 din 

16.01.2009, art. 15) cu modificările ulterioare, stabileşte în articolul 407 

aliniatele (4) şi (5) competenţa organele de specialitate ale administraţiei 

publice în domeniul transportului aerian pentru examinarea contravenţiilor 

prevăzute la art. 208–215, 217–219 şi aplicarea sancţiunilor de către 

conducătorul organului de specialitate al administraţiei publice în 

domeniul transportului aerian şi adjuncţii lui, inspectorii superiori şi 

inspectorii abilitaţi cu funcţii de control.  

Din momentul intrării în vigoare, şi pînă în prezent, la aplicarea 

prevederilor acestuia au fost identificate o serie de lacune, colizii şi 

confuzii. Mai mult, în prezent, contravenţiile prevăzute în art. 208-220 din 

Codul contravenţional reflectă faptele, care conform art. 23 alin (1) din 

Legea nr. 1237-XIII din 09.07.1997 constituie contravenţii în domeniul 

aviaţiei civile. Alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 1237-XIII din 09.07.1997 

specifică că încălcările enumerate la alin. (1) se sancţionează conform 

Codului contravenţional. Acest articol a fost pus în aplicare în anul 2003. 

De asemenea, în contextul semnării la 26 iunie 2012 a Acordului privind 

Spaţiul European Aerian Comun de către Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană, RM este obligată să implementeze legislaţia europeană în 

domeniul aviaţiei civile. Majoritatea acestor acte prevăd şi sancţiuni 

administrative în cazul neexecutării lor.  

Astfel, pe măsura implementării legislaţiei europene în domeniu, 

indispensabil, este necesară revizuirea şi completarea Codului 

contravenţional în partea ce ţine de contravenţiile în transportul aerian. În 

acest context, în prezent, la etapa de examinare şi avizare se află proiectul 

Codului Aerian al Republicii Moldova, prevederile căruia transpun un şir 

de acte normative europene. Din aceste considerente, în procesul de 

elaborare a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 

Codului contravenţional a fost examinată de către organul de specialitate şi 

ajustarea acestuia la noile realităţi, în partea ce ţine de contravenţiile din 

transportul aerian, îndeosebi, în contextul semnării de către Republica 

Moldova şi Uniunea Europeană a Acordului privind Spaţiul European 

Aerian Comun.  

Deşi Codul contravenţional a intrat în vigoare din 31 mai 2009 redacţia 

actuală a articolului 407 nu permite examinarea contravenţiilor în 

domeniul aviaţiei civile şi aplicarea sancţiunilor, deoarece nu este expres 

indicat organul de stat şi persoanele împuternicite în acest sens. 

Astfel, urmare a ultimelor modificări adoptate la Legea aviaţiei civile nr. 

1237-XIII din 09.07.1997, în Republica Moldova au fost instituite 2 

autorităţi ale administrării publice în domeniul aviaţiei civile. Astfel, 

conform art. 4 al Legii nr. 237-XIII din 09.07.1997, autoritatea 
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administrativă centrală care elaborează şi promovează politica Guvernului 

în domeniul aviaţiei civile, precum şi asigură implementarea acestei 

politici, este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, care 

are drept sarcini elaborarea, asigurarea implementării şi monitorizarea 

aplicării cadrului normativ pentru dezvoltarea durabilă a ramurii aviaţiei 

civile în condiţiile siguranţei zborurilor, securităţii aeronautice şi calităţii 

serviciilor prestate. A doua autoritate în acest domeniu conform art. 5 al 

Legii nr. 1237-XIII din 09.07.1997 este Autoritatea Aeronautică Civilă, 

care asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a aviaţiei civile şi 

supraveghează respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei 

în acest domeniu şi este autoritatea publică de certificare, supraveghere şi 

control în domeniul aviaţiei civile. 

Conform art. 407 alin. (4) şi (5) din Codul contravenţional, 

contravenţiile prevăzute la art. 208-215, 217-219 se examinează de 

organul de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului 

aerian şi sînt în drept să examineze contravenţii şi să aplice sancţiuni 

conducătorul organului de specialitate a administraţiei publice în domeniul 

transportului aerian şi adjuncţii lui, inspectorii superiori şi inspectorii 

abilitaţi cu funcţii de control. Însă, în acest articol nu specifică organul 

responsabil pentru examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor.  

În Legea nr. 1237-XIII din 09.07.1997, de asemenea, nu sunt prevăzute 

atribuţii pentru examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor nici 

pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, nici pentru 

Autoritatea Aeronautică Civilă. 

Respectiv, bazîndu-se pe norma art. 5 alin. (2) al Codului 

contravenţional, atît timp cît nu este nici o prevedere legală expresă 

referitor la agentul constatator, examinarea contravenţiilor prevăzute la art. 

208-215, 217-219 din Codul contravenţional şi aplicarea sancţiunilor nu 

este posibilă. 

Astfel, dintre contravenţiile în domeniul aviaţiei civile în prezent se 

examinează numai cele prevăzute la art. 216 din Codul contravenţional, 

care se examinează nemijlocit de către organele afacerilor interne în baza 

art. 400 din Codul contravenţional şi cele prevăzute la art. 210 care se 

examinează de către comandanţii aeronavelor civile în perioada de 

îndeplinire a misiunii de zbor, în baza art. 407 alin. (5) lit. b). 

Prin urmare, se poate menţiona că obiectivele şi scopul actului vizat în 

partea ce ţine de examinarea contravenţiilor prevăzute la art. 208-215, 217-

219 şi aplicarea sancţiunilor nu sunt realizate (cu excepţia art. 216 care se 

examinează de organele afacerilor interne şi art. 210 care se examinează de 

către comandanţii aeronavelor civile în perioada de îndeplinire a misiunii 

de zbor). În această perioadă nu a fost examinată nici o contravenţie în 

domeniul aviaţiei civile şi nu a fost aplicată nici o sancţiune conform 

prevederilor art. 208-215, 217-219 din Codul contravenţional.  
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Reieşind din cele relatate anterior rezultă că mecanismul juridic aferent 

cadrului normativ nu a fost pus în aplicare. În prezent, Autoritatea 

Aeronautică Civilă dispune de resurse umane (inspectori aeronautici) 

pentru examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în art. 

208-215, 217-219 din Codul contravenţional. 

 

Se consideră că este necesară examinarea şi acceptarea proiectului de lege 

privind modificarea şi completarea Codului Contravenţional, la articolele 

4, 197, 197¹, 198, 199, 200, 204, 208-221 (inclusiv, componenţe noi de 

articole 220¹, 220², 220³, 220
4
 , 220

5
, 220

6
 ), 226, 227, 228, 400 şi 407 din 

Codul contravenţional în 

scopul ajustării lor la cerinţele actuale. 

 

28. În conformitate cu prevederile articolului 16 alin. (6) din Codul 

contravenţional în vigoare, unul din subiecţii răspunderii contravenţionale, 

este persoana cu funcţie de răspundere care activează într-o organizaţie 

statală. Subliniem că, noţiunea de „persoană cu funţii de răspundere” se 

răsfrînge doar asupra persoanelor din cadrul instituţiilor de drept public. 

Pentru a contrazice cele menţionate supra, notăm că, relaţiile sociale 

actuale din domeniul aviaţiei civile, precum şi normele dreptului material 

aplicabil, impun ca subiecţi a răspunderii contravenţionale, cu statut de 

„persoană cu funcţii de răspundere” a fi atît persoanele cu funcţii de 

răspundere din cadrul organizaţiilor statale, cît şi cele din cadrul 

persoanelor juridice nestatale.  

Pentru a confirma cele menţionate supra, invocăm prevederile articolului 

3 din Legea aviaţiei civile, potrivit căruia, agent aeronautic, este orice 

persoană juridicăcertificată să desfăşoare activităţi în domeniul aviaţiei 

civile. Astfel, conchidem că, pentru domeniul aviaţiei civile, 

responsabilitatea contravenţională a peroanelor cu funcţii de răspundere 

reflectă atît cadrul organizaţional al responsabililor din domeniul public cît 

şi privat. 

Contrar celor menţionate supra, articolul 16 alin. (6) din Codul 

contravenţional în vigoare, defineşte persoana cu funcţii de răspundere - 

persoană căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat, 

autoritate publică centrală sau locală, şi se acordă, permanent sau 

provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, 

anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii 

publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice ori 

economice. În acelaşi timp, prevederile articolului 123 ale Codului penal 

în vigoare, stabilesc aceeaşi definiţie pentru persoana cu funcţii de 

răspundere. Mai mult, pentru a extinde responsabilitatea penală asupra 

persoanelor cu funcţii de răspundere din toate sectoarele ale dreptului, 

public şi privat, în articolul 124 a Codului penal, legislatorul defineşte şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Nu se acceptă. 

Este necesar a se face diferenţă între definiţia persoanei cu 

funcţie de răspundere expusă Codul penal şi cea din Codul 

contravenţional. Astfel: 

   - conform art. 123 alin. (1) din Codul penal: 

  „(1) Prin persoană cu funcţie de răspundere se înţelege 

persoana căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de 

stat sau a administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune a 

lor, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, 

prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite 

drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii 

publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori 

organizatorico-economice.”; 

 

  - conform art. 16 alin. (6) din Codul contravenţional: 

  „(6) Persoana cu funcţie de răspundere (persoană căreia, 

într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat, autoritate 

publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau 

provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei 

însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării 

funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de 

dispoziţie, organizatorice ori economice) …” 

Este necesar a se atrage atenţia că, în norma penală este indicat 

că întreprinderea, instituţia sau organizaţia pot fi „de stat sau a 

administraţiei publice locale…”. 

Norma contravenţională, în schimb face o enumerare a 

subiecţilor – „întreprindere, instituţie, organizaţie de stat, 

autoritate publică centrală sau locală,”– ceea ce înseamnă că 

persoana cu funcţie de răspundere poate să există şi în 

instituţiile, întreprinderile private. 

Totuşi, pentru a nu crea confuzii, se acceptă modificarea 

art. 16 alin. (6) din Codul contravenţional.  
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acordă acest statut - persoanei care gestionează o organizaţie nestatală. 

Notăm că, ramura responsabilităţii penale, extinde prin articolele 123 şi 

124 noţiunea de persoană cu funcţii de răspundere imputîndu-le 

responsabilitate penală, atît responsabililor din sectorul public cît şi cel 

statal.  

De asemenea, făcînd o retrospectivă la normele art. 14 a Codului 

contravenţional şi art.183 a Codului penal, ambele abrogate, legislatorul 

avea o abordare uniformă asupra noţiunii de persoană cu funcţii de 

răspundere, definind-o ca fiind - persoana căreia în autorităţile publice, 

într-o întreprindere, instituţie, organizaţie, indiferent de tipul de proprietate 

şi forma juridică de organizare, i se acordă permanent sau provizoriu - în 

virtutea legii, prin numire, alegere sau prin încredinţarea unei însărcinări, - 

anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii 

publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-

economice. Avînd în vedere că, cadrul legal aplicabil nu are o abordare 

uniformă şi unitară asupra noţiunii de persoană cu funcţii de răspundere, 

dar şi reieşind din aplicabilitatea principiului egalităţii în faţa legii, 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, solicită ca în 

textele componenţelor de contravenţii menţionate la art. art. 211-214, 

noţiunea de „persoană cu funcţii de răspundere” să fie substituită cu 

noţiunea de „persoană juridică”, întrucît încălcarea de lege comisă să fie 

aplicabilă oricărui subiect de drept.  

În continuarea celor expuse supra, prezentăm subiectele ce au fost 

afectate de modificări, relevînd justificările asupra necesităţii acestora. 
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4. Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

a examinat versiunea finală a proiectului Legii pentru modificarea şi 

completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova şi expune 

următoarele. 

 

   1. Se reiterează oportunitatea luării în calcul a propunerilor şi obiecţiilor 

formulate în avizul anterior. În special, insistăm asupra oportunităţii 

reglementării momentului începerii procesului contravenţional. 

Indiscutabil, procesul contravenţional, adică activitatea desfăşurată de 

autoritatea competentă, cu participarea părţilor şi a altor persoane 

titulare de drepturi şi de obligaţii, avînd ca scop constatarea 

contravenţiei, examinarea şi soluţionarea cauzei contravenţionale, 

constatarea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea 

contravenţiei, este o activitate însoţită de procese de prelucrare (colectare, 

înregistrare, organizare, stocare, păstrare, restabilire, adaptare 

modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvăluire, ştergere, 

distrugere etc.) a datelor cu caracter personal şi a altor informaţii oficiale 

cu accesibilitate limitată, inclusiv informaţii atribuite la secret de stat. Prin 

urmare, această activitate, în cazul în care nu se perfectează imediat 

proces-verbal de constatare a contravenţiei, urmează a fi documentată în 

cadrul unui dosar contravenţional, iniţiat în baza unei decizii, rezoluţii 

etc., înregistrat corespunzător, însoţit de sechestru intern, fapt ce ar 

legifera ansamblul activităţilor şi acţiunilor necesare în vederea constatării 

contravenţiei, precum şi ar oferi garanţii împotriva abuzurilor, ar 

eficientiza activitatea de control, precum şi ar asigura înregistrarea 

corespunzătoare a tuturor materialelor şi documentelor acumulate şi/sau 

procesate. 

Astfel, se reiterează oportunitatea completării art. 440 (374) cu un nou 

alineat cu următorul cuprins: 

„În cazul în care ca urmare a plîngerii, denunţului sau sesizării din oficiu 

nu este posibilă întocmirea imediată a procesului-verbal de constatare a 

contravenţiei, fiind necesară colectarea probelor, agentul constatator, prin 

dispoziţie, porneşte procesul contravenţional şi formează un dosar, 

înregistrat obligator, în care vor fi acumulate toate materialele.”. 

 

2. În acest context, luînd în calcul caracterul procesului contravenţional, 

amploarea proceselor contravenţionale în care se prelucrează date cu 

accesibilitate limitată, în special informaţii atribuite la secret de stat, 

precum şi în scopul prevenirii divulgării acestor informaţii sau divulgării 

informaţiilor care se referă la aspectele intime ale vieţii, care 

lezeazăonoarea, demnitatea sau reputaţia profesională ori la alte 

circumstanţe care ar putea prejudicia interesele participanţilor la proces, 

ordinea publică sau moralitatea, propunem suplimentar completarea art. 

452 cu următoarele alineate: 

 

 

 

 

1. Nu se acceptă. 

La studierea prevederilor art. 440 din Codul contravenţional,în 

special a alin. (2) şi (4), se deduce că procesul contravenţional 

porneşte la momentul depunerii plîngerii, denunţului sau 

sesizării din oficiu, fără a exista necesitatea formalizării acestui 

moment al procesului.  

Totodată, reiterăm cele expuse în Sinteza obiecţiilor şi 

propunerilor (întocmită în baza avizelor) - completarea de la art. 

374 (a se vedea proiectul de lege) indică expres că procesul 

contravenţional porneşte de drept la momentul sesizării sau 

autosesizării 

Astfel, agentul constatator poate să acumuleze probe, să le 

păstreze într-un dosar contravenţional şi ulterior să întocmească 

procesul-contravenţional. 

Mai mult ca atît, este o procedură similară procesului penal, or, 

conform art. 1 din Codul de procedură penală, „Procesul penal 

se consideră început din momentul sesizării sau autosesizării 

organului competent despre pregătirea sau săvîrşirea unei 

infracţiuni.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se acceptă conceptual. 

Pentru a asigura păstrarea şi apărarea informaţiei ce constituie 

secret de stat, comercial sau altă informaţie cu accesibilitate 

limitată în cadrul procesului penal, proiectul a fost completat cu 

noi prevederi – art. 383
1
 şi art. 452 alin. (2) – carereprezintă 

norme de trimitere la prevederile Codului de procedură penală, 

acesta din urmă, conţinînd, 
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„(2) Pot avea loc şedinţe închise numai în scopul protejării informaţiilor 

atribuite la secret de stat, comercial, bancar ori a altor informaţii oficiale 

cu accesibilitate limitată, inclusiv în scopul prevenirii divulgării unor 

informaţii care se referă la aspectele intime ale vieţii, care lezează onoarea, 

demnitatea sau reputaţia profesională ori la alte circumstanţe care ar putea 

prejudicia interesele participanţilor la proces, ordinea publică sau 

moralitatea. 

(3) Instanţa de judecată poate dispune judecarea pricinii în şedinţă 

închisă prin încheiere motivată. Şedinţa poate fi declarată închisă pentru 

întregul proces sau numai pentru efectuarea unor anumite acte procedurale. 

(4) Instanţa judecătorească ia măsurile de rigoare în vederea păstrării 

secretului de stat, informaţiei despre viaţa intimă a persoanei sau altor 

informaţii oficiale cu accesibilitate limitată. 

(5) Hotărîrile şedinţei închise se pronunţă public.”. 

 

3. Practica activităţii contrainformative denotă că din momentul în care a 

intrat în vigoare Codul Contravenţional nr. 218-XVI  din  24.10.2008, 

spaţiul public din republică a fost supus unei avalanşe de publicaţii 

tipărite, importate clandestin din diferite ţări sau tipărite anonim în RM, al 

căror conţinut este orientat spre subminarea bazelor regimului 

constituţional şi violarea integrităţii Republicii Moldova. Actualmente 

sunt două modalităţi de înregistrare a publicaţiilor periodice. Prima - în 

conformitate cu Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la 

asociaţiile obşteşti şi se face la Ministerul Justiţiei. A doua - la Camera de 

Înregistrări de Stat în modul stabilit de Legea cu privire la antreprenoriat 

şi întreprinderi. În acest context, se creează situaţia în care în Registrul 

publicaţiilor periodice publice nu se iau la evidenţă publicaţii periodice 

sub forma de „S.R.L.”, „S.A.”, „Î.I.”, fapt care va împiedica aplicarea art. 

108
1
 în redacţia propusă de Ministerul Justiţiei. 

Menţionăm că Legea presei nr. 243 din 26.10.1994, în art. 6, prevede 

ambele proceduri de înregistrare a publicaţiilor periodice. Din acest motiv, 

se propune ca dispoziţia normei 108
1
 să aibă următorul conţinut „Editarea 

publicaţiilor periodice neînregistrate în conformitate cu Legea presei nr. 

243 din 26.10.1994,”. 

De asemenea, în contextul apariţiei unor fenomene cum ar fi „ziare 

anonime”, „ziare-clone”, „abţibilduri cu un conţinut informativ 

radical/subversiv a căror mesaj este orientat spre subminarea bazelor 

regimului constituţional şi violarea integrităţii Republicii Moldova”, se 

consideră oportun ca art. 108
1
 din proiect să fie completat cu un aliniat nou 

ce ar prevedea contracararea faptelor deja practicate de către unele forţe 

interne şi externe care au scop prin editarea, importarea, răspîndirea, sau 

păstrarea în scop de răspîndire a publicaţiilor tipărite (ziare, reviste, 

broşuri, foi volante, abţibilduri) destabilizarea situaţiei interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nu se acceptă. 

Înregistrarea publicaţiilor periodice publice este reglementată de 

Legea nr. 221 din 17.09.2010 privind deetatizarea publicaţiilor 

periodice publice (art. 5). Respectiv, trimiterea, în norma 

propusă, la Legea presei nr. 243 din 26.10.1994.  

Cît despre alte publicaţii periodice, în special cele care au ca 

formă de organizare S.R.L., S.A., Î.I. etc. – acestea urmează să 

se înregistreze la Camera Înregistrării de Stat, iar desfăşurarea 

activităţii fără înregistrarea cuvenită este susceptibilă de 

sancţionare în temeiul art. 263 alin. (1) din Codul 

contravenţional.   
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Reieşind din cele relevate propunem expunerea art. 108
1
 în următoarea 

redacţie: 

„Articolul 108
1
 Editarea publicaţiilor periodice publice neînregistrate 

(1) Editarea publicaţiilor periodice neînregistrate în conformitate cu 

Legea presei nr. 243 din 26.10.1994, 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 unităţi convenţionale.  

(2) Editarea, importarea, răspîndirea, sau păstrarea în scop de răspîndire 

a publicaţiilor tipărite (ziare, reviste, broşuri, foi volante, abţibilduri) 

anonime sau editate cu încălcarea modului stabilit şi neavînd colofoniu, al 

căror conţinut este îndreptat spre cauzare de daune ordinii de stat şi 

obşteşti, drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor,  

se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale.” 
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5. Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

tehnologia informaţiei 

În conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor electronice nr.241-

XVI din 15 noiembrie 2007, în coroborare cu ale Legii privind controlul 

de stat asupra activităţii de întreprinzător nr.131 din 8 iunie 2012, dar și ale 

Legii poștei nr.463-XIII din 18 mai 1995, Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) şi Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în 

calitate de autorități publice centrale, sunt abilitate cu funcţii de control în 

domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale, acestea (funcțiile) fiind 

delimitate după cum urmează.  

MTIC : 

- controlul asupra mijloacelor radio-electronice legitime care emit unde 

electromagnetice şi sunt preconizate pentru scopuri civile;  

- controlul certificării produselor şi serviciilor de comunicaţii 

electronice;  

- controlul calității serviciilor poştale, inclusiv a celor prestate de 

furnizorii de serviciu universal. 

ANRCETI: 

- controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al corespunderii 

acestora condiţiilor autorizării generale sau licenţei;  

- controlul respectării condiţiilor autorizării generale sau licenţei, 

prevederilor legilor, ale altor acte normative şi ale reglementărilor privind 

activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice. 

 

Pentru realizarea conformă a atribuțiilor specificate mai sus, se impune 

aducerea unui șir de articole (246, 247, 254, 255, 259 şi 260) din Codul 

contravențional (în contextul modificărilor inițiate) în concordanță cu 

legile menționate, prin delimitarea atribuţiilor MTIC şi ANRCETI în 

partea ce ține de efectuarea controalelor, constatarea contravenţiilor, 

examinarea cauzelor contravenţionale şi aplicarea sancţiunilor în 

domeniile comunicaţiilor electronice şi poştale.   

Totodată, în virtutea competențelor stabilite în legile de specialitate, dar și 

ținînd cont de posibilitățile limitate de identificare a cazurilor de distrugere 

a liniilor şi echipamentelor din domeniu instalate pe întreg teritoriul ţării, 

care, de fapt, sunt parte integrantă a patrimoniului persoanelor fizice și/sau 

juridice, solicităm respectuos transmiterea atribuțiilor de constatare, 

examinare şi aplicare a sancţiunilor în cazul contravenţiilor referitoare la 

deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor, echipamentelor de 

comunicaţii electronice şi poştale (art.255) către organele afacerilor interne 

(în temeiul art.18 alin.(1) și 21 lit.a) din Legea cu privire la activitatea 

Poliției și statutul polițistului nr.320 din 27 decembrie 2012), prin 

completarea respectivă a art.400. 

În context, conform deciziilor adoptate în ședința convocată de 

Ministerul Justiției la data de 23 iulie 2013, ANRCETI prezintă, mai jos, 
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propunerile de modificare şi completare a Codului contravenţional, care 

derivă din cele menționate. 

 

1. Se reiterează solicitarea de a examina posibilitatea acordării dreptului 

ANRCETI de a aplica pentru încălcările legislației din domeniu, care aduc 

(sau pot aduce) prejudicii statului, terțelor persoane sau altor furnizori, 

amenzi la un nivel proporţional cifrei de afaceri a contravenientului 

respectiv. 

 

    2. La articolul 246: 

     în titlul articolului, cuvintele „de comunicaţii poştale” se exclud; 

     alineatele (3) şi (4) se abrogă. 

 

    3. La articolul 247: 

    în alineatul (1) sintagma „, poştale”, se exclude; 

    în sancţiune, sintagma „ , de comunicaţii poştale” se exclude. 

 

    4. La articolul 250: 

    în alineatul (1) sintagmele „şi normelor tehnice” şi „ , poştale” se 

exclud; 

    după alineatul (1) se introduce alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

    ,,(1
1
) Nerespectarea reglementărilor din domeniul comunicaţiilor poştale 

şi a normelor tehnice referitoare la mijloacele radio-electronice utilizate în 

scopuri civile care emit unde electromagnetice 

     se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 70 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de 

unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 

amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”; 

    în alineatul (2) sintagma „sau a normelor tehnice”  se exclude, iar la 

sfârşit se completează cu textul „din domeniul comunicaţiilor electronice 

sau al tehnologiei informaţiei”; 

    după alineatul (2) se introduce alineatul (2
1
) cu următorul cuprins: 

    ,,(2
1
) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării 

reglementărilor din domeniul comunicaţiilor poştale sau a normelor 

tehnice referitoare la mijloacele radio-electronice utilizate în scopuri civile 

care emit unde electromagnetice 

    se sancţionează cu amendă de la 70 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de 

unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a 

desfăşura o anumită activitate pe o perioadă de la 6 luni la 1 an.”; 

    în alineatul (5) sintagma „sau poştale” se exclude; 

    se completează cu alineatele (10) şi (11), care vor avea următorul 

 

 

 

1. Actualmente, art. 34 alin. (21) din Codul contravenţional 

reglementează acest mecanism de aplicarea a amenzii, cu 

condiţia ca aceasta să fie prevăzut de norma din Partea specială 

a Cărţii întîi. Deci, urmează doar să se vină cu modificările 

corespunzătoare la articolele cuvenite. 

 

2. Se acceptă. 

 

 

 

3. Se acceptă. 

 

 

 

4. Se acceptă. 
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cuprins: 

    „(10) Refuzul de a permite efectuarea controalelor, dispuse de către 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau obstrucţionarea 

Ministerului în efectuarea acestora 

    se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de 

la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

     (11) Refuzul de a permite efectuarea controalelor, dispuse de către 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei sau obstrucţionarea Agenţiei în efectuarea acestora 

    se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de 

la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

 

   5. Articolul 251 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  „Articolul 251. Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de 

perturbaţii  industriale admisibile pentru radiorecepţie, împiedicarea 

recepţionării programelor audiovizuale sau funcţionării echipamentelor şi 

reţelelor de comunicaţii electronice 

    (1) Producerea în orice mod a perturbaţiilor prejudiciabile 

echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii electronice  

        se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

     (2) Încălcarea parametrilor tehnici de emisie autorizaţi 

    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

    (3) Emisia electromagnetică intenţionată care produce perturbaţii 

prejudiciabile altor mijloace tehnice de radiocomunicaţii 

    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

    (4) Împiedicarea funcţionării echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii 

electronice  

    se sancţionează cu amendă de la 20 la 70 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se acceptă parţial. 

Referitor la majorarea sancţiunilor, comparativ cu cele propuse 

în proiect – Nu se acceptă. 

Săvîrşirea într-un număr foarte mare, depistarea unui fenomen 

de proporţii, împreună cu ineficienţa tuturor măsurilor posibile 

(altele decît majorarea sancţiunilor) poate să justifice majorarea 

sancţiunilor contravenţionale. Dar, faptul că pînă acum nu erau 

depistate cazuri de săvîrşire a contravenţiilor respective (de la 

art. 251), dar, faptul că, de la un timp, acestea au început să fie 

descoperite nu justifică solicitarea imediată a majorării 

sancţiunilor respective. Mai mult ca atît, autorii propunerii nu au 

prezentat careva date exacte care să justifice afirmaţiile expuse. 

Referitor la alin. (6) din redacţia propusă pentru art. 251 – 

parţial contravenţiile prevăzute în textul acestei norme se 

regăsesc în art. 250. O altă parte – privind acţiunile de import 

şi/sau comercializare a echipamentului care produce perturbaţii 

nu este reglementată de legea specială (Legea nr. 241 din 15 

noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice). Totodată, autorul 

propunerii nu justifică care este baza legală care serveşte temei 

pentru reglementările în cauză.  
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100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

    (5) Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de perturbaţii 

industriale admisibile pentru radiorecepţie, împiedicarea recepţionării 

programelor audiovizuale sau funcţionării echipamentelor şi reţelelor de 

comunicaţii electronice  

    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

    (6) Importul, comercializarea şi/sau utilizarea tuturor tipurilor de 

echipamente de emisie electromagnetică ce produc perturbaţii 

prejudiciabile (bruiaj intenţionat) echipamentelor şi reţelelor de 

comunicaţii electronice care funcţionează în benzile de frecvenţe radio cu 

utilizare neguvernamentală 

    se sancţionează cu amendă de la 70 la 200 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu 

confiscarea echipamentelor de bruiaj.”. 

 

6. La articolul 254, în titlu şi în dispoziţie cuvintele „sau poştale” se 

exclud. 

 

    7. La articolul 256, cuvintele „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale 

şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor”. 

 

    8. La articolul 259, în titlu şi în dispoziţie, sintagma „ , poştale” se 

exclude. 

 

    9. După articolul 259 se introduce articolul 259
1
 cu următorul cuprins: 

    „Articolul 259
1
.  Refuzul neîntemeiat de a furniza serviciipublice în 

domeniul comunicaţiilor poştale 

    Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul 

comunicaţiilor poştale 

    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

 

10. La articolul 260, în titlu şi în dispoziţie, sintagma „ , poştale” se 

exclude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se acceptă. 

 

 

7. Se acceptă. 

 

 

 

8. Se acceptă. 

 

 

9. Se acceptă. Totuşi, sancţiunea a fost proporţionată conform 

celei de la art. 253, or, nu putem aplica sancţiuni diferite pentru 

contravenţii care se aseamănă ca şi acţiuni, diferenţa fiind doar 

domeniul de activitate.  

 

 

 

 

 

 

10. A se vedea comentariile de la pct. 11.  
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11. După articolul 260 se introduce articolul 260
1
 cu următorul cuprins: 

    „Articolul 260
1
.  Discriminarea la prestarea serviciilorpublice în 

domeniul comunicaţiilor poştale  

    Discriminarea de orice natură a utilizatorului la prestarea serviciilor 

publice în domeniul comunicaţiilor poştale 

    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 

200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”. 

 

 

 

 

 

    12. Se completează cu articolul 409
1
, care va avea următorul cuprins: 

„Articolul 409
1
. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 248 alin. (1), art. 250 alin. (1
1
), (2

1
),  

(3), (4), (5), (8), (9) şi (10), art. 251, 256, 257, 258, 259
1
 şi 260

1
 se 

constată de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

(2) Sînt în drept să constate contravenţiile prevăzute la alin.(1) şi să 

încheie procese-verbale persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, precum şi 

specialiştii împuterniciţi de către ministrul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor. 

(3)  Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale prevăzute la art. 248 

alin.(1), art. 250 alin. (3), (4), (5), (8), (9) şi (10) şi art. 251 şi să aplice 

sancţiuni ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi 

viceminiştrii. 

(4) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art. 250 alin. 

(1
1
), (2

1
), art. 256, 257, 258, 259

1
 şi 260

1
  se remit spre examinare în fond 

instanţei de judecată competente.  

 

    13. Articolul 410 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 410. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 246, 247, art. 248 alin. (2),  art. 249, 

art. 250 alin. (1), (2), (6), (7) şi (11), art. 252-254, 259 şi 260 se constată şi 

se examinează de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei. 

(2) Sînt în drept să constate contravenţiile prevăzute la alin.(1) şi să 

încheie procese-verbale şefii subdiviziunilor şi specialiştii din cadrul 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei, împuterniciţi de către directorul Agenţiei. 

11. Nu se acceptă. 

Contravenţia respectivă este cuprinsă de textul contravenţiei de 

la art. 71
1
. Constatarea contravenţiilor care presupun acţiuni de 

discriminare sunt şi trebuie să fie plasate în competenţa 

organului specializat în domeniu – Consiliului pentru prevenirea 

şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Mai mult ca 

atît, în cod nu trebuie să existe contravenţii similare celor de la 

art. 260 speciale pentru fiecare domeniu. Normele speciale 

urmează a fi justificate de Legea privind asigurarea egalităţii sau 

de o altă bază legală. 

În acest context, autorul proiectului exclude art. 260 din Codul 

contravenţional, contravenţiile prevăzute la acesta urmînd a fi 

reglementate prin prisma art. 71
1
 din Cod.  

 

12. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Se acceptă. 
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(3) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni 

directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei şi adjuncţii lui.”. 

 

    14. La articolul 400: 

    în alineatul (1) după sintagma „228–245,” se introduce sintagma „ , 

255”; 

    în alineatul (4) după sintagma „227,” se introduce numărul „255”. 

 

 

 

 

14. Se acceptă. 

 

6. Agenţia „Moldsilva” Se propun următoarele modificări: 

 

  I. La Codul contravenţional în vigoare: 

  1. La art. 405: 

   a) alin. (3), de exclus sintagma „art. 110-115” şi cuvintele „pentru 

Silvicultură”; 

 

   b) alin. (4) de-l expus în următoarea redacţie: 

„(4) Sunt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale: 

       a) în cadrul Agenţiei „Moldosilva” – directorul general, vice-directorii 

generali şi ceilalţi angajaţi în obligaţiile cărora intră paza fondului forestier 

şi/sau respectarea legislaţiei în domeniu; 

       b) în cadrul întreprinderilor de stat subordonate Agenţiei „Moldsilva” 

– directorii, inginerii-şefi în silvicultură, inginerii pază şi protecţie, 

inginerii fond forestier, inspectorii Gardă Forestieră. Şefii de ocol silvic, 

şefii-adjuncţi de ocol silvic, maiştrii-pădurari” 

 

  c) alin. (5) se expus în următoarea redacţie: 

   „(5) Sunt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la 

alin. (3) şi să aplice sancţiuni directorul general şi vice-directorii generali 

ai Agenţiei „Moldosilva”, directorii întreprinderilor de stat subordonate 

Agenţiei „Moldsilva”.”. 

 

II. La proiectul Lege privind modificarea Codului contravenţional nr. 218-

XVI din 24.10.2008: 

 

 2. Art. 439
5
 alin. (1), după cifrele „116”, de completat cu cifrele „134”. 

 

 

I. 

1.  

a) se acceptă; 

 

 

b) se acceptă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) se acceptă. 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

2. Se acceptă. 
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Agenţia „Moldsilva", în conformitate cu pct. 2 din Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva" aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 150 din 02.03.2010, este autoritatea administrativă 

centrală abilitată să promoveze politica de stat în domeniile silviculturii şi 

cinegeticii. 

Potrivit art. 405 alin. (3), contravenţiile stipulate la articolele 110-115 cu 

privire la încălcarea regulilor de folosire a apei, nerespectarea regulilor şi 

instrucţiunilor privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi aparatelor 

de măsurat hidrotehnice, deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor 

hidrotehnice de gospodărire a apelor, inclusiv a reţelelor şi instalaţiilor 

sistemelor de alimentare cu apă potabilă, încălcarea regulilor de 

desfăşurare a activităţii economice în zonele de protecţie a apelor ş.a. nu 

au tangenţă cu domeniul de activitate al Agenţiei „Moldsilva". 

Din considerentele expuse mai sus se consideră oportun de a opera 

modificările de rigoare în scopul atribuirii spre constatare şi examinare a 

contravenţiilor prevăzute la articolele 110 - 115 autorităţilor publice 

centrale competente. 

 

Referitor la contravenţiile din domeniul silvic, a căror agent constatator 

este Agenţia „Moldsilva", menţionăm că constatarea faptei 

contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, 

de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, 

de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie şi de aplicare a 

sancţiunii contravenţionale. Procesul-verbal se încheie de agentul 

constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate. 

De fapt, constatarea contravenţiei şi întocmirea procesului-verbal impune 

nemijlocit aflarea agentului constatator la locul comiterii contravenţiei. în 

redacţia actuală, articolul 405 aliniatul (4) stabileşte exact persoanele care 

pot avea calitatea de agent constatator a contravenţiilor din domeniul 

silvic. Aceste persoane, în cea mai mare parte, îşi desfăşoară activitatea în 

condiţii de birou. Mai mult ca atît, suprafaţa terenului fondului forestier 

care revine unui agent constatator este de circa 15-20 mii ha aflate în 3 - 4 

raioane, care din punct de vedere fizic nu reuşesc să facă faţă volumului de 

lucru. 

Aceste constatări stau la baza propunerii de a mări numărul angajaţilor din 

cadrul Agenţiei „Moldsilva" şi entităţilor subordonate care au dreptul de a 

constata contravenţii şi încheia procese-verbale. 

  În conformitate cu articolul 47 din Codul silvic nr. 886 din 21.06.1996 

cuantumul prejudiciului cauzat gospodăririi silvice şi cinegetice revine 

nemijlocit entităţilor abilitate cu gestionarea acestor fonduri. In scopul 

evitării interpretărilor diferite în direcţia sus-menţionată, şi implicării mai 

multor autorităţi în acest proces, ceea ce impune resurse umane şi de timp 
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suplimentare, propunem ca constatarea contravenţiilor şi examinarea 

cauzelor contravenţionale să fie efectuată, ca un proces unic, întreprins de 

o singură autoritate publică, Agenţia „Moldsilva". 

In ultima perioadă se atestă o creştere a folosirii neautorizate a fondului 

forestier în scopul edificării construcţiilor. Motiv din care propunem ca în 

articolul 439
5
 aliniatul (1) din proiectul de modificare a Codului 

contravenţional să fie inclus şi art. 134. 

7. Agenţia pentru Protecţia 

Consumatorilor 

Se prezintă următoarele propuneri: 

 

1. La art. 30 alin. (5), de completat, la final, cu cuvintele „calculată din 

ziua în care hotărîrea/decizia cu privire la contravenţie a rămas 

definitivă.”. 

 

2. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător se sancţionează, 

conform art. 263 din Codul contravenţional, iar examinarea contravenţiilor 

de la art. 263 este în competenţa organelor de control financiar şi fiscal ale 

Ministerului Finanţelor. Totodată, comerţul stradal (ilicit), de obicei, este 

constatat de către organele Ministerului Afacerilor Interne. În acest 

context, în vederea combaterii acestui fenomen şi atragerii la răspundere a 

persoanelor vinovate de săvîrşirea acestor activităţi, se propune de a opera 

modificări în art. 400 alin. (1) din Codul contravenţional în scopul 

atribuirii organelor afacerilor interne atribuţii de constatare şi examinare a 

art. 263 alin. (1) şi (4) sau de completat art. 263 cu un alineat nou, care va 

fi constatat şi examinat de către organele Ministerului Afacerilor Interne, 

cu textul alin. (5) al art. 274 din cod, fapt ce ar face posibilă sancţionarea 

persoanelor ce practică comerţul ilegal în afara pieţelor, deoarece, avînd în 

vedere denumirea art. 274, acesta se referă doar la încălcarea regulilor de 

comerţ în piaţă. 

 

 3. Articolul 408: 

  a) alin. (2) va avea următorul cuprins: 

  „(2) Sunt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale 

directorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, vicedirectorii, precum 

şi şeful de direcţie, şeful-adjunct al direcţiei, inspectorii, inspectorii 

principali şi inspectorii superiori. 

” 

 

 

1. Se acceptă. 

 

 

 

2. Nu se acceptă. 

Acordarea în competenţa organelor de poliţie a atribuţiilor de 

constatare a contravenţiilor de la art. 263 alin. (1) şi (4), or, 

acestea nu au drept de control a persoanelor care desfăşoară 

activitate de întreprinzător. Aşa precum nici includerea 

contravenţiei de la art. 274 alin. (5) în textul art. 263 nu se poate 

face, or, primul nu se încadrează organic în conţinutul celui din 

urmă. Este optim de a păstra normele respective la locul lor şi 

nu este nici o inconvenienţă în faptul că, constatarea 

contravenţiilor de la art. 274 alin. (5) este în competenţa 

organelor de poliţie, fapt justificat şi de competenţele date în 

atribuţiile acestor organe, inclusiv prin prisma păstrării ordinii 

publice. 

 

 

 

3. Se acceptă. 

Totuşi, norma a fost ajustată redacţional, pentru a nu necesita 

modificări suplimentare în cazul modificării subdiviziunilor cu 

funcţii de control din cadrul Agenţiei. Astfel, aceasta va avea 

următoarea redacţie: 

„(2) Sunt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-

verbale directorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, 

vice-directorii, şefii subdiviziunilor cu funcţii de control din 

cadrul Agenţiei şi adjuncţii lor, inspectorii, inspectorii principali 

şi inspectorii superiori.”. 

8. Consiliul Concurenţei Se expun următoarele propuneri: 

 

Se propun modificări la punctul 245 din proiect, articolul 443: 

 

 

Nu se acceptă. 
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a) se completează cu alineatul (6¹), cu următorul cuprins: 

   „(6¹) Prezenţa martorilor indicaţi la alin. (6) nu este necesară în cazul în 

care persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, 

legal citată, nu se prezintă la data, ora şi locul indicate în citaţie, fără 

motive întemeiate şi/sau în cazurile prevăzute de alin. (8).”. 

Conform art. 443 alin. (6) din Codul Contravenţional, martorii au rolul de 

a adeveri prin semnătură faptul absenţei contravenientului ori al refuzului 

său de a semna procesul-verbal întocmit de agentul constatator.  

Ca urmare a aplicării în practică a acestor prevederi, s-a constatat că în 

cazul unor contravenţii, care prin esenţa lor nu au un obiect material, 

constarea prin martori a faptului absenţei contravenientului ori al refuzului 

său de a semna procesul-verbal creează impedimente majore agentului 

constatator şi dublează în mod inutil constarea aceluiaşi fapt prin alte 

mijloace.  

Un exemplu elocvent în acest sens, sunt contravenţiile ce ţin de 

neprezentarea informaţiei solicitate sau prezentarea informaţiei neautentice 

sau incomplete autorităţii solicitante (art. 330¹, art. 302 alin. (3) etc.). În 

aceste cazuri, constatarea încălcării acestor prevederi se realizează în 

momentul cînd expiră termenul de prezentare a informaţiei, indicat de 

agentul constatator în scrisoarea adresată persoanei vizate, sau la data 

prezentării informaţiei neautentice sau incomplete. De asemenea, în acest 

caz, tot prin intermediul unei scrisori (citaţii) agentul constatator urmează 

să solicite contravenientului (persoanei în a cărei privinţă a fost pornit 

procesul contravenţional) să se prezinte la sediul autorităţii pentru ai fi 

întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie. În ambele cazuri 

dovada refuzului contravenientului de a da curs solicitărilor agentului 

constatator este avizul de recepţie sau alt mijloc legal de citare, care se 

anexează la materialele dosarului, astfel că adeverirea prin semnătură a 

acestui fapt în mod repetat de către doi martori devine inutilă.   

 

 b) la alin. (8) după cuvintele „cărţii întîi” se completează cu sintagma „ , 

art. 364 alin. (6)”, după cuvintele „conducătorului de vehicul” se 

completează cu cuvintele „agentului de publicitate”.  

Referitor la modificările ce ţin de alin. (8) al art. 443, se menţionează că, 

conform art. 404
1
, Consiliul Concurenţei constată contravenţia prevăzută 

la art.364 alin.(6).  

Astfel, reprezentanţii împuterniciţi ai Consiliului Concurenţei la etapa 

constatării materialului publicitar difuzat prin intermediul panourilor 

(billboard), publicităţii televizate, radio sau în ediţii periodice urmează să 

înregistreze acest fapt pe un anumit suport material sau electronic (foto, 

video, audio), iar constatarea acestor fapte cu ajutorul mijloacelor tehnice 

certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, ar 

înlătura divergenţele în legătură cu veridicitatea probelor colectate de 

a) nu se acceptă. 

Chiar şi atunci cînd persoana în privinţa căreia este pornit 

procesul contravenţional nu se prezintă chiar dacă a fost citată 

legal, ne aflăm în faţa absenţei acesteia. Or, absenţa acesteia şi 

acţiunile agentului constatator (datele înscrise în procesul-

verbal, în fond) sunt adeverite prin semnătura martorului. Mai 

mult ca atît, nu este necesară constatarea dublă a contravenţiei, 

este suficientă constatarea faptei cu indicarea în procesul-verbal 

a absenţei persoanei citate şi semnarea acestuia inclusiv de un 

martor. Identificarea unui singur martor nu este o misiune 

imposibilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) nu se acceptă. 

Normei de la alin. (8) al art. 443 are o caracteristică esenţială 

spre deosebire de norma propusă spre completare. Astfel, în 

cazul contravenţiilor indicate în alin. (8) constatarea, per se, 

faptei se face de fapt, fără participarea agentului constatator, 

dar, de fapt, de către mijloacelor tehnice certificate sau al 

mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic. Referitor 

la propunerea Consiliului Concurenţei, constatarea urmează să 

se facă de către agentul constatator, de către om, care constată 

plasarea produsului publicitar sau altă acţiune prevăzută de art. 

364 alin. (6), pe care o imortalizează prin utilizarea mijloacelor 

tehnice. Astfel, constatarea efectuată în acest mod ar putea avea 

loc în absenţa persoanei împotriva căreia se va porni procesul 
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reprezentanţii Consiliului Concurenţei, prin intermediul acestor mijloace şi 

ar face posibilă încheierea procesului-verbal şi în lipsa contravenientului 

(persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional).  

contravenţional, dar urmează ca procesul-verbal să fie 

contrasemnat de către un martor. Or, la etapa constatării faptei, 

persoana care a săvîrşit-o ar putea să nu fie încă identificată.  

Mai mult ca atît, materialele obţinute în rezultatul utilizării 

mijloacelor tehnice ar putea fi anexate la dosarul 

contravenţional şi apreciate de către instanţa de judecată.  

9. Biroul Naţional de 

Statistică 

Se propune ca, la art. 419 alin. (2), în proiectul Legii privind modificarea 

Codului contravenţional, sintagma „Sunt în drept să constate contravenţii 

şi să încheie procese-verbale şeful Biroului Naţional de Statistică şi 

adjunctul lui, şefii organelor teritoriale de statistică” să se substituie prin 

sintagma „Sunt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-

verbale directorul general al Biroului Naţional de Statistică şi adjuncţii lui, 

şefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuiaşi adjuncţii lor.”. 

Se acceptă. 

10. Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Energetică 

Referitor la proiectul de modificare a Codului contravenţional, Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Energetică informează că, luînd 

cunoştinţă cu argumentele Dvs. indicate în tabelul de sinteză, insistă 

asupra următoarelor modificări: 

 

   1. la articolele 167, 168 ale Codului contravenţional să fie menţinut 

termenul de „reţele termice” şi nu „reţele de energie termică”, aşa cum este 

prevăzut în Legea nr. 1525 cu privire la energetică. 

 

    2. La art. 169 alin. (1) sintagma “licenţiate în domeniul energetic 

manifestată prin:” se substituie cu sintagma “practicate pe piaţa energiei 

electrice, a gazelor naturale şi a produselor petroliere manifestată, după 

caz, prin:”. 

 

    3. Nu poate fi acceptată propunerea Dvs., indicată la p. 76, deoarece 

domeniul energetic include energia electrică, gazele naturale şi produsele 

petroliere. 

 

   4. Totodată nu se acceptă varianta Dvs. privind sancţiunea la art. 169  

„cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită 

activitate pe un termen de la 6 luni la un an”, din considerentul că Agenţia 

suspendă licenţa şi dispune reluarea valabilităţii licenţei în conformitate cu 

procedura stabilită de Legea cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activităţii de întreprinzător şi de Legea privind 

reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.  

 

   5. La articolul 400, conform modificărilor Dvs. nu este clar alin. (1) unde 

se indică ca organele afacerilor interne examinează contravenţiile 

prevăzute la art. 165, 167, pe cînd la alin. (4) se indică că contravenţia de 

 

 

 

 

 

1. Se acceptă. 

 

 

 

2. Se acceptă. 

 

 

 

 

3. Se acceptă. 

 

 

 

4. Nu se acceptă. 

Sancţiunea privării de dreptul de a desfăşura o anumită 

activitate este una alternativă. 

Avînd în vedere că art. 169 indică mai multe contravenţii, în 

dependenţă de gravitatea faptelor, sancţiunea alternativă poate fi  

aplicată, la aprecierea instanţei de judecată. Astfel, dacă va fi 

aplicată această pedeapsă, reluarea valabilităţii licenţei va putea 

fi iniţiată doar după expirarea perioadei pentru care va fi 

aplicată privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.  

doar dacă  

  Totodată menţionăm că, în avizul prezentat după avizarea 
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la art. 165 este constatată de organele afacerilor interne şi se remite 

comisiei administrative. Totodată contravenţia de la art. 167 este 

constatată conform art. 411
1
 de organele supravegherii de stat în domeniul 

energetic. 

repetată a proiectului, Agenţia nu a prezentat obiecţii vizavi de 

sancţiunea în cauză. 

11. Consiliul Superior al 

Magistraturii 

În conformitate cu prevederile art. 423 alin. (4) din Codul contravenţional, 

procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art. 333 alin. (2), 

întocmite de către Sectorului de Poliţie de Frontieră Aeroportul 

Internaţional Chişinău sunt transmise spre examinare, potrivit principiului 

teritorialităţii, judecătoriei Botanica, mun. Chişinău. Deoarece la etapa 

examinării cauzei contravenţionale, persoana împotriva căreia s-a pornit 

procesul contravenţional se află în afara teritoriului statului, devine 

imposibilă citarea ei legală, precum şi perceperea pe calea executării silite 

a amenzii (în cazul stabilirii acesteia de către instanţa de judecată), fapt ce 

duce la anularea unui număr mare de dosare neexecutate. La 3 octombrie 

2013, Departamentul de Poliţie de Frontieră a Ministerului Afacerilor 

Interne a comunicat instanţei că, în conformitate cu art. 433 alin. (2) lit. b) 

Cod contravenţional, Poliţia de Frontieră este în drept să aplice reţinerea 

doar în privinţa persoanelor care au încălcat regimul de frontieră sau 

regimul punctelor de trecere a frontierei de stat, contravenţie prevăzută la 

art. 332 Cod contravenţional.  

Astfel, în vederea soluţionării problemei invocate, dna judecător Luiza 

Gafton, preşedinte-interimar al Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, 

intervine cu propunerea de a fi operate modificări la Codul 

contravenţional, în vederea atribuirii Poliţiei de Frontieră a competenţei în 

materia constatării şi examinării contravenţiei de la art. 333 alin. (2) Cod 

contravenţional. 

 Propunerea dnei judecător este susţinută de către Consiliul Superior al 

Magistraturii, fapt pentru care, acesta a prezentat propunerea Ministerului 

Justiţiei. 

Se acceptă. 

12. Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

A fostexaminat adresarea privind redactarea versiunii finale a proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al 

Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 şi se comunică 

următoarele:  

1.C.N.P.F. a elaborat un proiect de Lege pentru modificarea şi 

completareaCodului contravenţional al Republicii Moldova care este deja 

înregistrat laParlamentul Republicii Moldova cu nr. 265 din 14.06.2013 şi 

care vizează modificărila art. 300, 302-310 din Codul Contravenţional al 

Republicii Moldova. Din acesteconsiderente, se solicită excluderea 

modificărilor propuse de către Ministerul Justiţiei la 

art. 300, 302-305, respectiv pct. 163-167 din proiect. 

 

2.În scopul asigurării executării eficiente a sancţiunilor contravenţionale, 

 

 

 

 

1. Se acceptă.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Nu se acceptă. 
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considerăm oportun majorarea prescripţiei executării sancţiunii 

contravenţionale de la1 an la 3 ani. In acest sens, înaintăm cu titlu de 

propunere: 

La art. 30 alin. (5) din Codul Contravenţional cuvintele „un an " se 

substituie cu cuvintele „3 ani". (Spre exemplu, în Federaţia Rusă termenul 

de executare a sancţiunilor contravenţionale este de 2 ani, în România 

termenul de executare a amenzii contravenţionale este de 5 ani). 

Considerentul majorării termenului de prescripţie pentru executarea 

sancţiunii se impune din următoarele: 

Deoarece, termenul de prescripţie în prezent este de 1 an, o mare parte din 

amenzile aplicate şi expediate spre executare silită executorilor 

judecătoreşti nu sunt executate. Practica ne arată că, în cadrul acestui 

termen, executorii judecătoreşti cu regret nu reuşesc să întreprindă toate 

măsurile necesare pentru a executa sancţiunea aplicată (citarea şi căutarea 

debitorului, aplicarea sechestrului pe bunuri, interdicţia de părăsire a ţării 

etc). De facto, termenul efectiv de executare silită este în jurul la 10 luni şi 

jumătate (luînd în consideraţie existenţa unui termen de executare 

benevolă de 30 zile, numai după expirarea căruia documentul executoriu 

poate fi expediat spre executare silită executorilor judecătoreşti). Din acest 

motiv, în multe cazuri amenda ajunge să fie înlocuită cu o altă sancţiune 

(cum ar fi munca neremunerată în folosul comunităţii sau arestul 

contravenţional) sau în urma intervenirii termenului de prescripţie nu mai 

poate fi executată. De asemenea, în aceeaşi ordine de idei, în cazul cînd 

executorii acceptă ca persoana sancţionată să achite amenda în rate sau are 

loc reţinerea lunară din salariu de către executorul judecătoresc, după 

expirarea termenului de 1 an, persoana sancţionată refuză să achite partea 

din sumă rămasă, invocînd prescripţia şise adresează instanţei de judecată 

pentru stingerea executării sancţiunii. 

 

3. La art. 34 alin. (3) din Codul Contravenţional cuvintele „stabilirii ei" se 

substituie cu cuvintele „aducerii la cunoştinţă a deciziei de sancţionare". 

Redacţia actuală a articolului, cînd calcularea termenului de 72 de ore 

începe din momentul stabilirii amenzii, lezează drepturile persoanelor care 

nu au fost prezente la examinarea procesului-verbal cu privire la 

contravenţie. Astfel, în cadrul expedierilor poştale a deciziilor de 

sancţionare, persoana face cunoştinţă cu decizia la momentul recepţionării 

acesteia (remarcăm că, prin poştă, decizia de sancţionare ajunge la 

destinatar pe teritoriul Republicii Moldova, de regulă, în decurs de 2-4 zile). 

 

 

 

 

 

Acceptarea majorării prescripţiei executării sancţiunii 

contravenţionale ar crea discordanţă profundă cu normele 

Codului penal (art. 97). Or, termenul de prescripţie pentru 

executarea unei sancţiuni penale, în caz de condamnare pentru o 

infracţiune uşoară este de 2 ani. Astfel va avea loc încălcarea 

principiului proporţionalităţii, deoarece prescripţia pentru 

executarea unei sancţiuni pentru o contravenţie (o faptă mai 

uşoară, de un pericol social mult mai redus, decît o infracţiune) 

ar fi mult mai mare, decît prescripţia pentru o infracţiune – fapt 

inadmisibil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nu se acceptă. 

Examinarea cauzei trebuie să se facă cu participarea persoanei 

împotriva căreia a fost pornit procesul verbal. Dacă persoana nu 

s-a prezentat din motive întemeiate, există posibilitatea amînării 

şedinţei, dacă, însă, persoana nu s-a prezentat cu rea voinţă – 

este dreptul ei, dar această atitudine nu implică şi obligaţia 

„acordării şansei” de a prelungi momentul la care începe să 

curgă termenul de 72 de ore.  

În calitate de exemplu, poate fi prezentată practica României, 

care permite achitarea a jumătate din amenda stabilită în doar 

48 de ore, care curg din momentul încheierii procesului-verbal 

cu privire la contravenţie, adică, la fel, din momentul stabilirii 

acesteia.  
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4.La art. 448 alin. (5) din proiect, propunem de concretizat prevederea 

„Contestaţia depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancţiunii 

contravenţionale... " , întrucît, nu este clar dacă Contestaţia suspendă şi 

curgereatermenului de prescripţie a executării sancţiunii sau suspendă 

numai dreptul agentuluiconstatator de a cere executarea silită fără a 

suspenda curgerea termenului deprescripţie. Or, în practică au fost admise 

cazuri cînd instanţa de judecată apreciază căContestaţia suspendă numai 

dreptul agentului constatator de a cere executarea silită nuşi curgerea 

termenului de prescripţie, menţionînd că acesta curge în favoarea 

contravenientului. Similar, atunci cînd examinarea în instanţa de judecată a 

durat maimult de 1 an şi în cazul respingerii contestaţiei, instanţele de 

judecată, invocîndtermenul de prescripţie a executării, apreciază că 

sancţiunea nu mai poate fi executată. 

Astfel, pentru a exclude orice interpretare eronată şi a asigura aplicarea 

adecvatăaart. 448 alin. (5) din proiect, după cuvintele „agentului 

constatator"se propunea introducecuvintele „şi curgerea   termenului   de   

prescripţie   a   executării   sancţiuniicontravenţionale". 

Reieşind din cele expuse, se solicită respectuos includerea propunerilor 

C.N.P.F. în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului 

contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. 

4. Nu se acceptă. 

Aşa cum a menţionat şi instanţa de judecată (reieşind din avizul 

CNPF, termenele procesuale, cele mai multe dintre ele, vin să 

asigure respectarea drepturilor persoanei.  

Totodată, propunerea de la art. 448 alin. (5) este formulată 

similar normelor de procedură civilă şi penală, care 

reglementează suspendarea executării sancţiunii, dar nu a 

termenului de prescripţie stabilit pentru executarea sancţiunii 

(ex. art. 363 şi 435 din CPC sau art. 403 din CPP).    

Faptul că examinarea cauzei în instanţa de judecată are loc într-

un termen mare, care nu permite executarea sancţiunii 

contravenţionale – nu înseamnă că este oportun de a modifica 

reguli de drept general-acceptate. Este problema statului de a 

asigura aplicarea răspunderii contravenţionale cu respectarea 

drepturilor persoanei.  

Respectiv propunerea nu poate fi acceptată. 

13. Casa Naţională de 

Asigurări Sociale 

A fost examinat repetat proiectul Legii pentru modificarea Codului 

Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XIV din 24 octombrie 

2008 şi se prezintă solicitarea de a fi acceptate următoarele propuneri: 

1. Se propune repetat să fie modificat art. 412 alin. (3) al Codului 

Contravenţional cu următorul cuprins: „Sunt în drept să examineze şi să 

aplice sancţiuni preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi 

adjuncţii săi, şefii caselor teritoriale de asigurări sociale şi adjuncţii lor, 

şefii subdiviziunilor şi persoanele care deţin funcţii de control ai Casei 

Naţionale de Asigurări Sociale”. 

Prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 31 din 18 iunie 2013 cu privire la 

Raportul Auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, a fost recomandat Casei Naţionale 

să intensifice activităţile de disciplinare a contribuabililor, ţinînd cont de 

numărul mare de agenţi economici care nu prezintă declaraţiile privind 

calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale şi declaraţiile 

persoanei asigurate. 

Din practica aplicării prevederilor actuale ale Codului Contravenţional, 

contravenienţii îşi expun doleanţa de a li se aplica sancţiunea la momentul 

constatării încălcării depistate, astfel fiind scutiţi de parcurgerea procesului 

contravenţional care implică timp, cheltuieli, şi nu ultimul rînd tensiunile 

psihologice ale procesului de judecată. 

Modificările în cauză sunt necesare pentru folosirea raţională a resurselor 

 

 

 

2. Se acceptă. 
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umane ale CNAS, ţinînd cont de volumul mare de lucru al specialiştilor, în 

urma acceptării acestor modificări, majorările la bugetul asigurărilor 

sociale de stat ar spori, precum şi disciplinarea agenţilor economici, 

contribuabili la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Casa Naţională de Asigurări Sociale în cadrul procesului contravenţional 

se confruntă, în principal, cu probleme ce rezultă din supraîncărcarea 

instanţelor de judecată şi reţinerea cauzelor spre examinare ceea ce duce la 

expirarea termenului de prescripţie pentru tragere la răspundere 

contravenţională sau din motive procedurale (ca regulă, provocată de 

durata excesivă a procedurilor şi/sau prin tergiversarea nejustificată a 

examinării cauzelor şi/sau, dificultăţile ce întîmpină judecătorii în 

aplicarea legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale de stat). 

Este util şi necesar (similar şi altor autorităţi de reglementare, de exemplu 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Compania de Asigurări în 

Medicină) ca CNAS să fie împuternicită să aplice sancţiuni 

contravenţionale, în vederea întreprinderii într-un mod efectiv a acţiunilor 

pentru prevenirea şi înlăturarea nerespectării prevederilor legale specifice 

activităţii. 

 

2.Deasemenea, se propune excluderea art. 296 din Codul Contravenţional 

care are următorul conţinut: primirea şi eliberarea mijloacelor financiare 

pentru retribuirea muncii fără transferul contribuţiei de asigurări sociale. 

Ţinînd cont de faptul că legislaţia muncii nu prevede o dată fixă de 

achitare a salariilor sîntem în imposibilitate de a verifica transferul de către 

instituţiile financiare a mijloacelor pentru retribuirea muncii fără 

documentul ce confirmă transferul contribuţiei de asigurări sociale precum 

şi eliberarea de către instituţia financiară contribuabilului din sistemul 

public de asigurări sociale a mijloacelor pentru retribuirea muncii fără ca 

acesta să prezinte, în modul stabilit de legislaţie, documentul ce confirmă 

transferul contribuţiei de asigurări sociale. 

Menţionăm că în conformitate cu prevederile Legii bugetului asigurărilor 

sociale de stat pentru anul 2013 nr. 270 din 23.12.2012 art. 7 alin. (3) 

stipulează că, concomitent cu eliberarea mijloacelor financiare pentru plata 

salariilor, instituţiile financiare urmăresc virarea mijloacelor băneşti de 

către plătitori în bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Reieşind din prevederile legii, prin norma legală instituţia financiară este 

obligată să verifice la eliberarea mijloacelor financiare, virarea 

contribuţiilor de asigurări sociale,mai mult ca atît, CNAS nu are drept de 

control în cadrul instituţiilor financiare, activitatea cărora este verificată 

exclusiv prin prisma normelor Legii cu privire la Banca Naţională a 

Moldovei nr. 548 din 21.07.1995. 

 

Alte propuneri şi obiecţii pe marginea proiectului, Casa Naţională de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nu se acceptă. 

Tocmai avînd în vedere prevederea de la art. 7 alin. (3) din 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 nr. 

270 din 23 decembrie 2013, existenţa art. 296 din Codul 

contravenţional îşi justifică existenţa.  

În cazul imposibilităţii constatării contravenţiilor respective de 

către CNAS sau în cazul în care se consideră necesar de a 

modifica componenţa contravenţiilor reglementate de articolul 

în cauză, CNAS urmează să transmită propuneri exacte de lege 

ferenda. 
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Asigurări Sociale, nu are. 

14. Grupul de lucru justiţie şi 

drepturilor omului al 

Consiliului Naţional de 

Participare 

1. La art. 34 se propune următoarea redacţie normei de la alin. (9): 

„Dovada executării benevole a sancţiunii amenzii se prezintă de către 

instituţia bancară în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii, 

autorităţii din care face parte agentul constatator.  

În calitate de dovadă a executării benevole a sancţiunii amenzii este copia 

documentului bancar de încasare a amenzii.” 

Redacţia propusă de autor implică cheltuieli şi povară suplimentară 

contravenienţilor, adesea disproporţionate în raport cu suma achitată 

(cheltuielile de transport pentru prezentarea dovezii executării benevole 

pot fi mai ridicate,decît valoarea amenzii; învoirea, în eventualitate, de a 

pleca de la serviciu, etc.).  

 

Este oportun să fie în responsabilitatea personalului bancar să notifice 

agentul constatator referitor la efectuarea plăţii (banca primeşte comision 

pentru transferul respectiv) sau a funcţionarului (din cadrul organului-

agentul constatator) de a solicita zilnic  informaţia respectivă de la bănci. 

 

2. La art. 64 se propune următoarea redacţie pentru alin. (4)  

„(4) Participarea la întrunirile publice cu deţinerea asupra sa a armei se 

sancţionează cu amendă în mărime de 150 de unităţi convenţionale, cu 

privarea de dreptul de deţinere a armei şi de portarmă pe un termen de 1 

an.”; 

se completează cu alineatul (4
1
) cu următorul cuprins: 

„(4
1
) Participarea la întrunire cu deţinerea asupra sa a substanţelor 

explozive, a oricăror substanţe interzise sau a alt or obiecte ce pot pune în 

pericol viaţa ori sănătatea oamenilor se  sancţionează cu amendă de 150 de 

unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.”. 

 

În pofida faptului că din denumirea articolului se poate deduce că textul se 

referă la întrunirile publice, reglementate de Legea 26 din 2008, este necesar 

de a da un caracter mai previzibil normei: se aplica aceasta şi în cazul 

întrunirilor ne acoperite de Legea 26/2008 sau nu?! 

 

Sancţiunea este prea blîndă pentru pericolul social pe care îl poartă această 

contravenţie. Participarea la întrunire cu arma sau careva substanţe 

explozive presupune deja o intenţie (cel puţin de intimidare) a persoanelor 

participante la întrunire, fapt care, pe lângă securitatea publică, pune sub 

semn mare de întrebare asigurarea libertăţii de întrunire. 

 

 

 

1. Norma respectivă a fost exclusă din proiect. Evidenţă 

executării amenzilor de către contravenienţi urmează a fiţinută 

prin Registrul debitorilor, iar  modul de evidenţă a sancţiunii 

amenzii, conţinutul Registrului debitorilor şi modul de ţinere a 

acestuia vor fi reglementate de Guvern (a se vedea norma de la 

alin. (3
1
) propusă spre completarea art. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere că titlul art. 67 spune clar despre obiectul de 

reglementare a normelor sale, este inutilă intervenirea cu careva 

norme care nu dau plusvaloare prevederii. Mai mult ca atît, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 26 din 22 februarie 2008 

privind întrunirile, prin „întrunire” are în vedere „prezenţă 

temporară şi intenţionată a unui grup de persoane, aflate 

împreună cu scopul exprimării unor idei sau atitudini”. 

Respectiv, legea nu reglementează întruniri publice şi întruniri 

private. Or, în conformitate cu art. 5 alin. (1), „întrunirile se pot 

desfăşura în orice loc deschis publicului în afara clădirilor sau în 

afara altor spaţii închise accesului liber.” Respectiv, cu atît mai 

mult, întrunirile se pot desfăşura şi în spaţii închise. 

Nu este clar care a fost temeiul care generat propunerea divizării 

întrunirilor, întrucît legislaţia nu o face. 

Totodată menţionăm că sancţiunea contravenţională nu poate fi 

expusă ca fiind una fixă, or, la stabilirea sancţiunii are loc 

aplicarea principiului individualizării pedespei, iar 

individualizarea se face pornind de la circumstanţele atenuante 

sau agravante care exista. Respectiv, sancţiunea 

contravenţională se fixează cu indicarea limitelor minime şi 

maxime. Doar judecătorl la aplicarea sancţiunii va stabili una 

fixă, reieşind din circumstanţele cauzei. Avînd în vedere că 

proiectul propune limite mari „de la 100 la 150 de unităţi 
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3. La art. 385 alin. (10) - nu este clar ce persoană va fi desemnată drept 

„reprezentant”.  

De asemenea, este abuziv ca la examinarea în instanţă a dosarului să nu 

participe agentul constatator, pe cînd contravenientul este obligat să se 

prezinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La art. 443 alin. (11) - Urmează să fie prevăzut modul în care se 

recunoaşte săvârşirea contravenţiei, or adesea este interpretabil faptul 

recunoaşterii. 

Astfel, achitarea sau semnarea procesului verbal NU trebuie privită drept 

recunoaştere a săvârşirii contravenţiei. Prin urmare, recunoaşterea săvârşirii 

contravenţiei trebuie să fie confirmată prin înscris simplu „recunosc 

săvârşirea contravenţiei”. Poate fi inclusă de asemenea şi prevederea 

conform căreia persoana care recunoaşte săvârşirea contravenţiei 

(confirmând recunoaşterea în scris) este pasibilă de aplicarea sancţiunii 

contravenţionale sub forma avertismentului (de ex. pentru contravenţiile sub 

10u.c.) 

contravenţionale”, nu putem fi de acord că aceasta ar fi o 

sancţiune blîndă. 

 

3.Reprezentant al autorităţii va fi persoana desemnată în acest 

scop de către autoritatea. Contravenientul de asemenea poate să-

şi aleagă un avocat care să-i reprezinte interesele în instanţa de 

judecată sau la examinarea cauzei contravenţionale. 

Obligativitatea prezentării la examinarea cauzei este valabilă 

pentru ambele părţi ale procesului contravenţional. Mai mult ca 

atît, proiectul propune „sancţionarea” autorităţii reprezentant al 

căreia este agentul constatator, precum şi a agentului, în cazul în 

care acesta nu se prezintă motivat la examinarea cauzei prin 

statuarea faptului că neprezentarea nemotivată a agentului 

constatator, legal citat, fără motive întemeiate şi fără înştiinţare 

prealabilă, nu împiedică examinarea cauzei. 

 

4.Se acceptă parţial. 

Propunerea privind aplicarea avertismentului nu este plauzibilă, 

întrucît recunoaşterea faptei poate fi luată în consideraţie la 

individualizarea pedepsei. Aplicarea sancţiunii avertismentului 

este reglementată separat şi are regulile sale de aplicare (art. 33 

din Codul contravenţional).  

 

 

 

 

 

Ministru                                                                                                                 Oleg EFRIM 


