Proiect

Lege
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 alineatul (2) se completează cu textul „ , precum şi a asociaţiilor
obşteşti care au ca scop desfăşurarea activităţii extremiste”.
2. Articolul 36 alineatul (4) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
„e1) desfăşurare a activităţii extremiste;”.
Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova, nr.985-XV din 18 aprilie 2002
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Se completează cu articolul 13413 cu următorul cuprins:
„Articolul 13413. Organizaţie extremistă şi materiale cu caracter extremist
(1) Organizaţie extremistă – asociaţie obştească, cult religios sau părţi componente
ale acestuia, mijloc de informare în masă ori o altă organizaţie referitor la care există o
hotărîre definitivă a instanţei de judecată privind încetarea sau suspendarea activităţii în
legătură cu desfăşurarea activităţii extremiste, emisă în condiţiile Legii nr. 54 din 21
februarie 2003 privind contracararea activităţii extremiste şi care a fost inclusă în
Registrul organizaţiilor extremiste şi materialelor cu caracter extremist.
(2) Materiale cu caracter extremist – documente ori informaţii pe un alt suport,
inclusiv anonime, referitor la care există o hotărîre judecătorească definitivă privind
declararea materialului informaţional ca avînd caracter extremist, emisă în condiţiile
Legii nr. 54 din 21 februarie 2003 privind contracararea activităţii extremiste şi care au
fost incluse în Registrul organizaţiilor extremiste şi materialelor cu caracter extremist.”.
2. Se completează cu articolele 3461 – 3463 cu următorul cuprins:
„Articolul 3461. Crearea, conducerea sau organizarea activităţii unei organizaţii
extremiste sau participarea la ea
(1) Aderarea în calitate de membru la o organizaţie extremistă sau contribuirea în
orice mod la desfăşurarea activităţii unei astfel de organizaţii,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen pînă la 2 ani, iar
persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi
convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Crearea cu bună-ştiinţă a unei organizaţii în scopul desfăşurării activităţii
extremiste, conducerea sau organizarea activităţii unei organizaţii extremiste,
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se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă,
aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 7000 unităţi convenţionale cu
lichidarea persoanei juridice.
Articolul 3462. Răspîndirea, utilizarea materialelor cu caracter extremist
(1) Introducerea pe teritoriul Republicii Moldova în scopul răspîndirii, difuzarea,
oferirea spre vînzare, vînzarea, răspîndirea în orice alt mod a materialelor cu caracter
extremist, precum şi confecţionarea sau deţinerea, în vederea răspîndirii unor astfel de
materiale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de
pînă la 6 luni, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la
5000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Utilizarea în public a materialelor cu caracter extremist cu scopul de a îndemna
la desfăşurarea activităţii extremiste,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de
pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de 7000 unităţi
convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită
în scop educativ, ştiinţific, artistic, de colecţionare sau pentru a oferi informație privind
evenimentele istorice sau actuale.
Articolul 3463. Propagarea ideologiei naziste, rasiste ori xenofobe, răspîndirea
simbolurilor acesteia
(1) Introducerea pe teritoriul Republicii Moldova în scopul răspîndirii, oferirea
spre vînzare, vînzarea, răspîndirea în orice alt mod a atributelor sau a simbolicii naziste,
rasiste ori xenofobe, a unor atribute sau simbolici asemănătoare, pînă la confundare, cu
atributele sau simbolica nazistă, rasistă sau xenofobă, precum şi confecţionarea sau
deţinerea, în vederea răspîndirii unor astfel de atribute sau simbolici,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de
pînă la 6 luni, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la
5000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Propagarea ideologiei naziste, rasiste ori xenofobe, săvîrşită prin orice
mijloace,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 250 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă,
aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 7000 unităţi convenţionale cu
lichidarea persoanei juridice.
(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1), dacă este săvârşită în scop
educativ, ştiinţific, artistic, de colecţionare sau pentru a oferi informație privind
evenimentele istorice sau actuale.”.
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Art. III. – Legea nr. 54 din 21 februarie 2003 privind contracararea activităţii
extremiste (Monitorul Oficial, 2003, nr. 56-58, art. 245), se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. În tot cuprinsul legii, cuvintele „asociaţie obştească sau religioasă”, la cazul
gramatical corespunzător, se substituie prin sintagma „asociaţie obştească, cult religios
sau părţi componente ale acestuia”, la cazul gramatical corespunzător.
2. La articolul 1:
litera a):
în partea introductivă, după cuvintele „sau a unei alte organizaţii” se completează
cu cuvintele „înregistrate sau neînregistrate (în continuare - organizaţie) ”;
se completează cu trei cratime cu următorul cuprins:
„- profanarea simbolurilor naţional-statale (drapel, stemă, imn) ale Republicii
Moldova sau ale altui stat arborate, utilizate sau intonate public, orientată spre
schimbarea, prin violenţă, a bazelor regimului constituţional şi violarea integrităţii
Republicii Moldova, de uzurparea puterii de stat ori a calităţilor oficiale sau de umilirea
demnităţii naţionale;
- propagarea ideologiei naziste, rasiste sau xenofobe;
- încălcarea, cu aplicarea violenţei, a drepturilor, libertăţilor sau intereselor legale
ale persoanei pe criteriu de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau
convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu.”;
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) introducerea pe teritoriul Republicii Moldova în scopul răspîndirii, oferirea
spre vînzare, vînzarea, răspîndirea în orice alt mod, confecţionarea în scopul răspîndirii,
propagarea sau demonstrarea în public a:
- atributelor sau a simbolicii naziste, a unor atribute sau simbolici asemănătoare,
pînă la confundare, cu atributele sau simbolica nazistă;
- altor atribute sau a simbolicii, care au semnificaţie rasistă ori xenofobă;”;
noţiunea „organizaţie extremistă” va avea următorul cuprins:
„organizaţie extremistă - asociaţie obştească, cult religios sau părţi componente ale
acestuia, mijloc de informare în masă ori o altă organizaţie, înregistrată sau
neînregistrată, referitor la care, există o hotărîre definitivă privind încetarea sau
suspendarea activităţii în legătură cu desfăşurarea activităţii extremiste, emisă în
temeiurile prevăzute de prezenta lege;”.
3.Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Articolul 4. Subiectele contracarării activităţii extremiste
(1) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este organul de stat
specializat care prin acţiuni informative şi contrainformative, precum şi activităţi speciale
de investigaţii are scopul de prevenire, depistare şi curmare a activităţilor extremiste care
prezintă pericol pentru persoană, societate şi stat.
(2) Procuratura Generală desfăşoară activitatea de contracarare a activităţii
extremiste prin conducerea şi exercitarea urmăririi penale.
(3) Autorităţile publice centrale şi locale participă la contracararea activităţii
extremiste în limitele competenţei lor.
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(4) Serviciul de Informaţii şi Securitate poate să antreneze, de comun acord cu
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,
Serviciul Vamal forţele şi mijloacele acestora la acţiuni de contracarare a activităţii
extremiste.”.
4. Articolul 6:
la alineatul (3), cuvintele „Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor” se
substituie prin cuvintele „Serviciul de Informaţii şi Securitate”;
la alineatul (5), cuvintele „Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor” se
substituie prin cuvintele „Serviciului de Informaţii şi Securitate”, iar la final se
completează cu cuvintele „în legătură cu desfăşurarea activităţii extremiste”;
se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
„(51) Asociaţiile obşteşti, cultele religioase sau părţile componente ale acestora ori
alte organizaţii, în temeiul hotărîrii definitive a instanţei de judecată privind încetarea sau
suspendarea activităţii în legătură cu desfăşurarea activităţii extremiste, se includ în
Registrul organizaţiilor extremiste şi materialelor cu caracter extremist.”.
5. La articolul 7:
alineatele (2) şi (4), după cuvintele „organul de stat abilitat care a înregistrat acest
mijloc de informare în masă” se completează cu sintagma „ , Serviciul de Informaţii şi
Securitate”;
se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) Mijlocul de informare în masă, în temeiul hotărîrii definitive a instanţei de
judecată privind încetarea sau suspendarea activităţii în legătură cu desfăşurarea
activităţii extremiste, se include în Registrul organizaţiilor extremiste şi materialelor cu
caracter extremist.”
6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Articolul 8. Inadmisibilitatea utilizării reţelelor de comunicaţii electronice
pentru desfăşurarea activităţii extremiste
(1) Se interzice utilizarea reţelelor de comunicaţii electronice şi sistemelor
informaţionale pentru desfăşurarea activităţii extremiste.
(2) În cazul în care reţelele de comunicaţii electronice sau sistemele informaţionale
sînt utilizate pentru desfăşurarea activităţii extremiste, se aplică măsurile prevăzute de
prezenta lege, ţinîndu-se cont de particularităţile relaţiilor în domeniul comunicaţiilor
electronice, reglementate de legislaţia în domeniu.
(3) În cazul în care într-un sistem informaţional (pe o pagină web, portal, forum,
într-o reţea de socializare, blog etc.) este plasat un material ce denotă caracter extremist,
Serviciul de Informaţii şi Securitate dispune prin ordin, furnizorilor de reţele şi/sau
servicii de comunicaţii electronice, blocarea provizorie, de pe teritoriul Republicii
Moldova, a accesului la acest material.
(4) Blocarea provizorie a accesului la materialul prevăzut la alin. (3) al prezentului
articol se dispune pe un termen de pînă la 60 de zile. Serviciul de Informaţii şi Securitate,
neîntîrziat după emiterea ordinului privind blocarea provizorie a accesului la materialul
ce denotă cu caracter extremist, dar nu mai tîrziu de expirarea termenului indicat în
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prezentul alineat, este obligat să sesizeze instanţa de judecată pentru constatarea
caracterului extremist al materialului, în vederea întreprinderii, după caz, a altor acţiuni
stabilite în prezenta lege.
(5) Ordinul Serviciului de Informaţii şi Securitate privind blocarea provizorie a
accesului la materialul ce denotă caracter extremist se plasează imediat pe pagina web
oficială a Serviciului, somînd, concomitent, în formă scrisă, furnizorii de reţele şi/sau
servicii de comunicaţii electronice în vederea executării acestuia.
(6) Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice sînt obligaţi,
imediat, dar nu mai tîrziu de 4 ore de la recepţionarea somaţiei, să blocheze accesul la
materialul indicat în ordin.
(7) În cazul în care într-un sistem informaţional sînt plasate două şi mai multe
materiale cu caracter extremist, în temeiul cererii Serviciului de Informaţii şi Securitate
ori a Procurorului General sau procurorilor subordinaţi acestuia, instanţa de judecată
pronunţă hotărîrea privind blocare, definitiv sau pentru o perioadă de pînă la un an, a
accesului, de pe teritoriul Republicii Moldova, la sistemul informaţional respectiv
respectiv sau la anumite componente ale acesteia.
(8) Serviciul de Informaţii şi Securitate solicită furnizorului reţelei şi/sau servicii de
comunicaţii electronice, în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată, emisă în
condiţiile alin. (7), să blocheze accesul, de pe teritoriul Republicii Moldova, la sistemul
informaţional respectiv. Furnizorul reţelei de comunicaţii şi/sau servicii de comunicaţii
electronice are obligaţia de a se conforma solicitării Serviciului de Informaţii şi
Securitate în termen de 24 de ore de la recepţionarea acesteia.
(9) Procedura tehnică de blocare a accesului la materialul cu caracter extremist sau
la un sistem informaţional, dispusă în conformitate cu prevederile prezentului articol, este
reglementată prin regulament aprobat în comun de către Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Serviciul de Informaţii şi Securitate.”.
7. Articolul 9 alineatul (2) se completează cu textul „sau Serviciului de Informaţii
şi Securitate”.
8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
„Articolul 10. Registrul organizaţiilor extremiste şi materialelor cu caracter
extremist
(1) Serviciul de Informaţii şi Securitate ţine Registrul organizaţiilor extremiste şi
materialelor cu caracter extremist.
(2) Copia de pe hotărîrea instanţei de judecată rămasă definitivă privind încetarea
sau suspendarea activităţii organizaţiei sau privind declararea materialului informaţional
ca avînd caracter extremist se expediază, de către instanţa de judecată, Serviciului de
Informaţii şi Securitate care, prin ordin, include organizaţia sau materialul indicat în
hotărîrea instanţei de judecată în Registrul organizaţiilor extremiste şi materialelor cu
caracter extremist.
(3) Ordinul privind includerea organizaţiei extremiste sau a materialului cu
caracter extremist în Registrul organizaţiilor extremiste şi materialelor cu caracter
extremist se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială
a Serviciului de Informaţii şi Securitate.
(4) Răspîndirea, în orice mod, pe teritoriul Republicii Moldova a materialelor cu
caracter extremist incluse în Registrul organizaţiilor extremiste şi materialelor cu caracter
extremist, se interzice.
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(5) Activitatea şi participarea, în orice formă, la activitatea organizaţiilor
extremiste incluse în Registrul organizaţiilor extremiste şi materialelor cu caracter
extremist este interzisă.
(6) Persoanele vinovate în constituirea cu bună-ştiinţă a unei organizaţii în vederea
desfăşurării activităţii extremiste, aderarea sau participarea în calitate de membru în
organizaţiile extremiste, difuzarea, precum şi confecţionarea sau deţinerea ilegală, în
scopul difuzării ulterioare, a materialelor cu caracter extremist sînt trase la răspundere
penală.”.
9. Articolul 12:
la alineatul (1), cuvîntul „administrativă” se substituie prin cuvîntul
„contravenţională”;
la alineatul (3), cuvintele „o infracţiune cu caracter extremist” se substituie prin
cuvintele „o infracţiune ce vizează activitatea extremistă”.
10. La articolul 13 alineatul (1), sintagma „Legii nr.560-XIII din 21 iulie 1995 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor” se substituie prin sintagma „Legii nr.
26 din 22 februarie 2008 privind întrunirile”.
Art. IV. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la publicare.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la publicare, va aduce actele sale normative în
concordanţă cu prezenta lege.
(3) Ministerul Justiţiei, în termen de 3 luni din data intrării în vigoare a prezentei
legi, va asigura transmiterea către Serviciul de Informaţii şi Securitate a Registrului
materialelor cu caracter extremist.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
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