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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr.______
din _____ _____ 2016
Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte
legislative
-------------------------------------------------------------------------Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege
pentru completarea unor acte legislative.

Prim-ministru
Contrasemnează:
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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă următoarea lege organică:
Articolul I. - 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 și se completează după cum urmează:
1. La articolul 80, alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu
alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) În cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de
recunoaștere a vinovăției în condițiile prevăzute la articolul 951, persoana se
liberează de pedeapsa penală cu respectarea procedurii penale.”.
2. La articolul 89 alineatul (2) se completează cu litera f1) cu următorul
cuprins:
„f1) liberarea de pedeapsă datorită perceperii în bugetul statului a avantajelor
patrimoniale”.
3. Se completează cu articolul 951 cu următorul cuprins:
„Articolul 951. Liberarea de pedeapsă datorită perceperii în bugetul statului
a avantajelor patrimoniale
(1) În cazul în care persoana a săvîrșit pentru prima oară o infracțiune
ușoară, mai puțin gravă sau gravă prevăzută la art. 241, 2411, 244, 2441, 245 –
24512, 246, 2461, 2462 și 260, a reparat prejudiciul cauzat și a plătit în bugetul de
stat o sumă de 3 ori mai mare decît suma prejudiciului cauzat, poate fi liberat de
pedeapsă penală în condițiile acordului de recunoaștere a vinovăției.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi achitată de către făptuitor în bugetul
statului la momentul încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției sau la o altă
dată ulterioară dar nu mai tîrziu de 30 de zile de la data încheierii acordului de
recunoaștere a vinovăției sub condiția nulității acestuia.”.
Articolul II. – La articolul 389 alineatul (4) punctul 3) din Codul de
procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu
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modificările ulterioare, după sintagma „art. 93” se completează cu sintagma „și
951”.
Articolul III. Dispoziții finale și tranzitorii
Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la publicarea acesteia.
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
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