
 Sinteza propunerilor şi obiecţiilor Centrului Național Anticorupție  

la proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova 

(în baza Raportului de expertiză anticorupție nr. 06/2695 din 17 iunie 2016) 

 
№ Organele care au înaintat 

propuneri sau obiecţii 

 

Conţinutul obiecţiei sau propunerii 

 

Opinia Ministerului Justiţiei 

1. Centrul Național 

Anticorupție 

În nota informativă autorul menţionează principiul 

umanismului drept temei de elaborare a proiectului, care 

însă conform Codului penal nu se referă la amnistiere, ci la 

necauzarea suferinţelor fizice, respectarea demnităţii 

omului, nesupunerea la torturi, nici la pedepse sau 

tratamente crude, inumane sau degradante. Astfel, 

umanismul se manifestă prin regimul incriminării, 

caracterul sancţiunii, şi nu trebuie confundat cu absolvirea 

de răspundere şi pedeapsă penală. Proporţiile propuse de 

autor exced orice raţionament şi sporeşte riscul pericolului 

social, prin eliberarea unui număr considerabil de infractori 

a căror reeducare este contestabilă. Unul din scopurile legii 

penale este prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni, o metodă 

de prevenire fiind sancţionarea celor culpabili, fapt prin 

care alţi infractori sunt descurajaţi de la actul infracţional. 

în acest context, considerăm că proiectul nu este argumentat 

suficient, iar promovarea acestuia este inoportună. 

Nu se acceptă.  

La etapa elaborări proiectului a fost stabilit un cerc restrîns de persoane 

faţă de care, în virtutea unor criterii de comportament, risc de recidivă, 

atitudine faţă de fapta comisă şi consecinţele acesteia, precum şi în 

conformitate cu interesul general al societăţii, este oportun de aplicat un 

act de clemenţă privind liberarea de răspundere şi pedeapsă penală.  

Considerăm nejustificat argumentul că proporțiile proiectului de lege 

exced orice raționament și sporește riscul pericolului social prin 

eliberarea unui număr considerabil de infractori a căror reeducare este 

contestabilă, deoarece art. 1, 2-9, 11 și 12 stabilesc criterii de selectare a 

subiecților cărora li se aplică amnistia, astfel întrucît se asigură aplicarea 

amnistiei doar în privința persoanelor care prezintă un pericol social 

redus și manifestă, prin acțiuni concludente, intenția de reintegrare în 

societate. Astfel, relevăm, că art. 1 alin. (1) din proiectul de lege prevede, 

că „prezenta lege se aplică condiţionat şi exclusiv faţă de 

persoanele bănuite, învinuite şi inculpate care manifestă căinţă 

activă în cadrul procesului penal, iar pentru persoanele condamnate 

dacă sunt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, 

perioadei de probațiune sau termenului de probă şi sunt evaluate 

psihologic ca fiind persoane ce prezintă risc de recidivă mediu sau 

redus, dacă se încadrează în prevederile articolelor 2 – 9, 11 şi 12 

ale prezentei Legi.”. 

Totodată, art. 10 din proiect prevede o listă largă de excepții, care 

vizează cazurile în care amnistia nu se aplică, referindu-se la 

persoanele, care prin infracțiunile săvîrșite au afectat grav 

interesele societății sau ale persoanelor fizice sau juridice.     

Prevederile proiectului promovează interesele 

condamnaţilor, care vor fi eliberaţi din detenţie sau a căror 

perioadă de detenţie va fi redusă. Proiectul riscă să 

prejudicieze interesele cetăţenilor Republicii Moldova, prin 

sporirea riscului de survenire a unor noi infracţiuni. 

Nu se acceptă.  

Acest proiect de lege nu urmărește realizarea intereselor unui grup de 

persoane, ci contribuie la realizarea finalității politicii penale – 

reintegrarea în societate a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni. În acest 

sens, proiectul de lege constituie un act de clemență prin care se oferă 

anumitor persoane (care manifestă, prin comportament adecvat, intenția 

de a se conforma ordinii publice)  un credit de încredere în reintegrarea 

acestor persoane în societate în calitate de cetățeni care vor respecta 

legislația în vigoare și vor avea un mod de viață care să nu afecteze 



ordinea publică, interesele legitime ale altor persoane sau interesul 

public. Totodată, prin acest proiect de lege se asigură depopularea 

penitenciarelor, respectiv, reducerea cheltuielilor publice de întreținere a 

condamnaților și, consecvent, direcționarea veniturilor publice spre 

finanțarea altor activități de interes public.  

Lit.d) alin.(1) art.10 din proiect: „Prevederile art.1-9 nu 

se aplică persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau 

condamnate pentru una din infracţiunile prevăzute la 

următoarele articole din Codul penal: ...articolul 327 

alineatul (3); articolul 328 alineatul (3); articolul 330/2; 

articolul 332; articolul 333 alineatul (3); articolul 334 

alineatul (3); articolul 335 alineatul (3); articolul 335/1 

alineatul (2)". 

Observăm că pentru alin.(1)-(2) ale articolelor 327 - 
Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, 328 - Excesul de 
putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, 333 - Luarea 

de mită, 334 -Darea de mită, 335 - Abuzul de serviciu şi 
alin.(1) în cazul art.335/1 - Falsul în documente contabile, 
amnistierea este posibilă, fiind excluse de la aceasta doar 
alineatele (3) şi (2) în cazul infracţiunii de fals în 
documente contabile. Acest fapt vine în contradicţie 
conceptuală cu o serie de politici aprobate de Guvern. în 

primul rînd, menţionăm că primul punct din Programul de 
activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 
este „Combaterea corupţiei", iar obiectivul specific al 
Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 este 
sancţionarea persoanelor implicate în corupţie. Din cele 
menţionate, este evidentă clasarea combaterii corupţiei în 

calitate de obiectiv primordial pentru Republica Moldova, 
unde corupţia este percepută ca o problemă foarte gravă în 
rîndurile cetăţenilor. Astfel, din moment ce societatea 
solicită unanim combaterea corupţiei este ilogică 
admiterea amnistierii persoanelor condamnate pentru 
infracţiuni de corupţie, or acest fapt contravine eforturilor 

depuse de organele competente de a descoperi, urmări şi 
sancţiona infracţiunile respective. Mai mult, există riscul 
ca persoanele condamnate pentru infracţiuni de corupţie 
amnistiate să perpetueze comportamentul corupţional post 
liberare. 

Recomandarea: Includerea tuturor infracţiunilor de 

corupţie (art. 324-335/1) cu toate alineatele implicite în 

lista infracţiunilor asupra cărora nu se aplică art. 1-9 din 

proiect. 

Se acceptă.  

 



Lit. d) alin. (1) art. 10 din proiect: „Prevederile art.1-9 

nu se aplică persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau 

condamnate pentru una din infracţiunile prevăzute la 

următoarele articole din Codul penal: ...articolele 

140/1-145; articolul 151 alineatele (2) - (4)". 

Conform alin. (1) art.2: „Legea penală apără, împotriva 
infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, 

proprietatea, mediul înconjurător, orînduirea 
constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea 
teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea 
omenirii, precum şi întreaga ordine de drept". Totuşi, 
analizînd infracţiunile exceptate de la amnistiere, relevăm 
că pentru o serie de infracţiuni amnistierea este posibilă, 

cum ar fi art.146, 147, 148, 149, 150. Aceste infracţiuni 
sunt contra vieţii şi sănătăţii persoanei, iar drepturile şi 
libertăţile omului sunt declarate valori supreme ale statului 
conform Constituţiei. De aici reiese că persoana a cărui 
drept fundamental a fost lezat va fi îndreptăţită prin 
sancţionarea infractorului. Contrar, acestui principiu suntem 

în prezenţa unei situaţii de predispunere a legiuitorului faţă 
de agresor şi neglijarea situaţiei victimei, care este 
vulnerabilă şi are dreptul la o satisfacţie echitabilă. Este 
certă inexistenţa unei satisfacţii echitabile a victimei 
infracţiunii de viol, în cazul în care agresorul său va fi 
amnistiat în virtutea legii respective, iar aceasta va suporta 

consecinţele. Există riscul prejudicierii intereselor 
victimelor, prin acordarea unor acte favorizante de acest tip 
infractorilor şi diminuarea încrederii societăţii în actul 
justiţiei. Totodată, menţionăm că pentru infracţiunile contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei amnistierea este inoportună şi 
inadmisibilă. 

Recomandarea: Revizuirea oportunităţii proiectului în 

cauză, prin prisma priorităţii interesului public şi a 

apărării intereselor victimelor infracţiunilor. 

Nu se acceptă.  

Reiterăm, că amnistierea nu se aplică necondiționat, ci ținîndu-se cont de 

anumite criterii, care să asigure aplicarea acesteia doar față de persoanele 

din comportamentul cărora se deduce căința activă pentru fapta comisă, 

un risc redus de comitere repetată a infracțiunii și intenția de duce un 

mod de viață legal, conform ordinii publice, fără a afecta interesele 

legitime ale altor persoane sau interesul public. 

Referitor la infracțiunile prevăzute la art. 146, 147, 148, 149, 150 din 

Codul penal al Republicii Moldova, acestea sunt comise fie din 

imprudență, fie în circumstanțe specifice (stare de afect, solicitarea 

victimei), din care deducem, că infractorul nu prezintă un pericol social 

sporit pentru societate și acestuia i s-ar putea oferi dreptul de a fi 

amnistiat, dacă se constată întrunirea criteriilor prevăzute la art. 1 alin. 

(1), 2 – 9, 11 şi 12 din proiect.     

Lit.l) alin.(1) art.10 din proiect: „Prevederile art.1-9 nu 

se aplică persoanei în privinţa căreia a fost înlăturată 

anterior răspunderea penală, de 3 sau mai multe ori, în 

temeiul împăcării părţilor conform prevederilor art.109 

din Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002". 

Norma dată admite amnistierea/reducerea termenului de 
detenţie unor persoane care în trecut au beneficiat de 
înlăturarea răspunderii penale de două ori. Acest fapt este 
inacceptabil, or o persoană căreia i-a fost înlăturată 

Nu se acceptă.  

Relevăm, că potrivit art. 109 alin. (1) din Codul penal al Republicii 

Moldova, împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o 

infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o 

infracţiune gravă infracţiuni prevăzute la capitolele II – VI din Partea 

specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală. Astfel, 

împăcarea se aplică doar în cazul comiterii unor infracțiuni ușoare sau 

mai puțin grave, care prezintă un grad prejudiciabil redus. În același timp, 

urmează a se lua în considerare că, în cazul împăcării, partea vătămată a 



răspunderea penală în temeiul împăcării părţilor, de două 
ori, dă dovadă de un comportament infracţional repetitiv. 
De cele mai dese ori, astfel de persoane manifestă o căinţă 
activă după comiterea faptei, dar odată repuşi în libertate 
reiau caracterul infracţional imediat, căinţa fiind doar un 
instrument de eludare a răspunderii penale. Prin urmare, nu 
este judicios ca astfel de persoane să poată beneficia de 
acţiunile prezentului proiect în virtutea pericolului social 
care-l prezintă. 

Recomandarea: Excluderea sintagmei „de 3 sau mai 

multe ori" din cuprinsul normei. 

admis actul de împăcare ținînd cont de faptul că infractorul nu prezintă 

pericol social și manifestă căință pentru fapta comisă. Acești factori au 

servit ca temei de a admite ca persoana să aibă dreptul de a solicita 

amnistierea, dacă anterior a fost exonerat de răspundere penală prin 

împăcare de cel mult 2 ori și de a fi amnistiată, dacă întrunește cumulativ 

criteriile relevante, prevăzute la art. 1 alin. (1), 2 – 9, 11 şi 12 din 

proiect.    

 

 

Ministru      Vladimir CEBOTARI 


