NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Legii privind modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 este elaborat de Ministerul Justiţiei în scopul
contracarării unor fenomene îndreptate spre încălcarea unor drepturi constituţionale ale
persoanei fizice, atentarea la sănătatea populaţiei şi a persoanei, precum şi spre atentarea la
ordinea publică şi securitatea publică.
Astfel proiectul urmăreşte concretizări şi concordări de norme juridice în limita cadrului
juridic naţional şi internaţional, precum şi majorări de sancţiuni orientate spre atingerea
scopurilor prevăzute de art. 2 din Codul contravenţional al Republicii Moldova, iar conţinutul
acestuia urmînd a fi relevat mai jos.
2. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În continuarea celor expuse supra, prezentăm subiectele ce au fost afectate de modificări,
relevînd justificările asupra necesităţii acestora.
1. Luînd în consideraţie similitudinea procesului contravenţional cu cel penal, precum şi a
principiilor generale care guvernează aceste două procese, este necesară reglementarea
uniformă a normelor comune. Astfel, analog persoanei juridice ca subiect al răspunderii
penale, în art. 17 din Codul contravenţional este necesar de completat cu prevederea conform
căreia răspunderea contravenţională a persoanei juridice nu exclude, pe lîngă răspunderea
persoanei fizice pentru contravenţia săvîrşită, nici răspunderea persoanei cu funcţie de
răspundere pentru aceasta.
În acelaşi context au fost operate modificările şi în art. 38 alin. (6), or, suplimentar categoriilor
de persoane indicate în această normă, arestul contravenţional nu este aplicabil nici minorilor.
2. Norma de la art. 37 alin. (5), care reglementează modul de executare a sancţiunii cu munca
neremunerată în folosul comunităţii urmează a fi concordat cu procedura stabilită de Codul de
executare al Republicii Moldova, în special cu art. 190. Or, conform normei din urmă, organul
responsabil de executarea acestei categorii de sancţiuni este organul de probaţiune. Astfel,
proiectul propune modificările de rigoare în acest sens.
3. O altă grupă de modificări vizează stabilirea unor sancţiuni contravenţionale pornind de la
principiul proporţionalităţii şi al amplorii fenomenului pe care fiecare dintre ele îl
incriminează. Urmare acestui obiectiv au fost modificate, în special majorate sancţiunile unor
fapte precum cele care atentează la:
- sănătatea publică şi la ordinea publică (art. 89 - practicarea prostituţiei, art. 357 - tulburarea
liniştii, art. 354 - huliganismul nu prea grav);
- drepturile fundamentale ale persoanei precum dreptul la viaţa privată ( care ar putea fi afectat
prin contravenţii prevăzute la art. 741 - prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea
legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, art. 743. neîndeplinirea deciziilor
Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal);
- protecţia secretului comercial, bancar sau fiscal (art. 107);
- securitatea publică (art. 261 – proiectarea sau producerea fără scop de comercializare,
deţinerea sau utilizarea ilegală a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a
informaţiei, art. 262 - încălcarea regulilor de import, export, proiectare, producere şi
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comercializare a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei,
nerespectarea altor condiţii de licenţiere).
4. O ultimă categorie vizează înlăturarea unor carenţe ale normelor contravenţionale, care se
manifestă fie prin repetiţii (spre exemplu, norma din alin. (1) al art. 78 se regăseşte în norma
alin. (2) al aceluiaşi articol), fie printr-un caracter neclar/superficial (art. 85 alin. (2), art. 901
alin. (2)), care lasă loc de interpretări şi ulterioare aplicări neuniforme ale acestora.
3. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de lege nu presupune alocări financiare din contul mijloacelor
bugetare.
4. Impactul proiectului
Proiectul legii va permite implementarea adecvată şi calitativă a prevederilor legii
contravenţionale, la combaterea fenomenelor incriminate prin articolele amendate, în special,
care se referă la protecţia unor drepturi fundamentale ale persoanei, a sănătăţii, ordinii şi
securităţii publice, ceea ce, în consecinţă, va contribui la realizarea scopurilor urmărite prin
aplicarea răspunderii contravenţionale.

Ministru

Nicolae EŞANU
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