(proiect)

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr.______
din _____ _____ 2017
Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea
Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
--------------------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege
pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985XV din 18 aprilie 2002.

Prim-ministru

Contrasemnează:
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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova
nr. 985-XV din 18 aprilie 2002

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - 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 91 alineatul (62) lit. b), va avea următorul cuprins:
,,b) a încercat să se sinucidă;".
2. Articolul 150 va avea următorul cuprins:
„Articolul 150. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
(1) Fapta de determinare sau înlesnire intenționată a sinuciderii unei
persoane, urmată de sinuciderea sau încercarea de sinucidere a acesteia, inclusiv
prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârşită:
a)
cu bună-ştiinţă asupra unui minor;
b)
asupra unei persoane care se află într-o dependenţă materială sau altă
dependenţă faţă de cel vinovat;
c)
cu bună ştiinţă asupra unei persoane cu discernământ diminuat sau
lipsită de acesta;
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 9 ani.
(3) Fapta prevăzută la alin. (1) urmată de sinuciderea a:
a) unei persoane minore în vârstă de până la 14 ani;
b) două sau mai multor persoane.
se pedepsește cu închisoare de la 9 la 12 ani.
3. Se completează cu articolul 1501 cu următorul cuprins:
„Articolul 1501. Justificarea publică a sinuciderii
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Justificarea publică, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații
electonice a sinuciderii, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia
publicului a unui mesaj despre recunoaşterea sinuciderii ca fiind justă, care
necesită a fi susţinută sau este demnă de urmat
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 4 ani."
4. La articolul 165:
tilul va avea următorul cuprins:
„Traficul de persoane adulte”
alineatul (1):
după cuvintele „pentru cerşetorie” se completează cu cuvintele „însuşirea
ajutoarelor, îndemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale, folosirii ilegale în testări sau
experimente medicale sau ştiinţifice”, iar după cuvintele „mamă-surogat” se
completează cu cuvintele „ori în scop de reproducere”;
literele a) – c) vor avea următorul cuprins:
„a) aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei
ori cu ameninţarea aplicării violenţei;
b) răpire;
c) sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor;”.
se completează cu literele d)-g) cu următorul cuprins:
„ d) ţinerea în servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu
este stabilită în mod rezonabil;
e) ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau
altor persoane fizice sau juridice;
f) înşelăciune;
g) abuz de poziţia vulnerabilă sau abuz de putere, pentru a obţine
consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane”;
alineatul (4) cuvintele „traficului de fiinţe umane” se substituie cu cuvintele
„traficului de persoane adulte”.
5. Articolul 1651:
în titlul, cuvintele „a traficului de ființe umane” se substituie cu cuvintele „a
traficului de persoane adulte sau a traficului de copii”.
în tot cuprinsul articolului, cuvintele „trafic de ființe umane” se substituie cu
cuvintele „trafic de persoane adulte” la forma gramaticală corespunzătoare.
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6. Articolul 1661:
alineatul (1), în sancțiune sintagma „sau cu amendă în mărime de la 1150 la
1350 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri” se exclude.
alineatul (2), în sancțiune sintagma „sau cu amendă în mărime de la 1350 la
1600 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri” se exclude.
7. Articolele 168 alineatul (1), 220 alineatul (1), 302 alineatul (1) și 362
alineatul (4) cuvintele „traficului de ființe umane” se substituie cu cuvintele
„traficului de persoane adulte”.
8. La articolul 1811 alineatul (1) după cuvintele „într-un anumit mod” se
completează cu cuvintele „sau să se abțină de la exercitarea acestor drepturi”.
9. Articolul 1851 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la art. 1851 și 1852 este
liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau
contracararea infracţiunii ce ţine de încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor
conexe sau încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială, după
caz, prin autodenunţare, denunțarea și facilitarea tragerii la răspundere penală a
altor persoane care au săvîrșit sau au contribuit la săvîrșirea infracțiuni, predare
benevolă a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, marcajelor de control,
echipamentelor tehnice sau de componente ale acestora, indicare a sursei de
procurare a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, la indicarea mijloacelor
băneşti, și/sau a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracţiune. Nu poate fi
considerată predare benevolă a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe
ridicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la efectuarea acţiunilor de
urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea lor.”
10. La articolul 2011 alineatul (3) lit. b), cuvintele „la tentativă de
sinucidere" se substituie cu cuvintele „la încercare de sinucidere.".
11. Articolul 206 alineatul (1):
lit. a) va avea următorul cuprins:
„a) exploatării sexuale comerciale sau necomerciale.
se completează cu literele b2), b3), i) şi j) cu următorul cuprins:
„ b2 ) însuşirii ajutoarelor, îndemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale;
b3) folosirii ilegale în testări sau experimente medicale sau ştiinţifice;”;
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„i) utilizării în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere;”;
j) adopţiei ilegale.”.
12. La articolul 208 alineatul (1), abrevierea „etc.” se exclude.
13. Se completează cu articolul 2221 cu următorul cuprins:
„Articolul 2221. Uciderea animalelor de companie
(1) Uciderea animalelor de companie
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 750 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 180 de ore, sau cu
închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeași faptă săvîrșită:
a) asupra două sau mai multor animale;
b) în mod public sau în prezența minorilor;
c) de două sau mai multe persoane;
d) cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă;
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1350 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu
închisoare de la 1 la 3 ani.
14. Articolul 233:
alineatul unic devine alineatul (1), cuvintele „fie cu folosirea situației de
serviciu” se exclud.
se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Aceeaşi acţiune săvârşită de o persoană publică
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 700 la 1000 unităţi convenţionale
sau cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii pe o perioadă de până la 3 ani,
sau cu închisoare de la 3 la 5 ani”.”
15. Articolul 246 va avea următorul cuprins:
„Articolul 246. Limitarea concurenţei libere
(1) Limitarea concurenţei prin încheierea unui acord anticoncurenţial interzis
de legislaţia din domeniul concurenţei, care are ca obiect fixarea preţurilor de
vânzare a produselor către terţi, limitarea producţiei sau a vânzărilor, împărţirea
pieţelor sau a clienţilor sau participarea cu oferte trucate la licitaţii sau la alte
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forme de concurs de oferte, dacă prin aceasta a fost obţinut un profit în proporţii
deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari unei terţe
persoane,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale
sau cu închisoarea de până la 3 ani
(2) Persoana este liberată de răspundere penală, în cazul în care aceasta
beneficiază de clemenţă conform legislaţiei din domeniul concurenţei.".
16. Articolul 2462 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la art. 2462 este liberată de
răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau contracararea
infracţiunii ce ţine de falsificarea şi contrafacerea produselor, după caz, prin
autodenunţare, denunțarea și facilitarea tragerii la răspundere penală a altor
persoane care au săvîrșit sau au contribuit la săvîrșirea infracțiuni.”.
17. La articolul 257 alineatul (2), cuvintele „în cazul în care aceasta poate
afecta rezistența și stabilitatea construcțiilor” se exclude.

18. Articolul 322 va avea cu următorul cuprins:
„Articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor
deţinute în penitenciare, primirea sau folosirea acestor obiecte
(1) Transmiterea tăinuită de la control prin orice mijloace, persoanelor
deţinute în instituţiile penitenciare a obiectelor a căror transmitere este interzisă,
dacă aceasta a fost săvîrșită după aplicarea sancţiunii contravenţionale sau în
proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 750 unităţi convenţionale sau
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu
închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Primirea sau păstrarea obiectelor interzise în locurile de detenţie de către
persoanele deţinute în instituţiile penitenciare, săvîrșite în proporții mari.
se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.”.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite de personalul penitenciar,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 ani.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
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