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Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Legii privind modificarea și completarea Codului contravențional  

al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

 
Nr. Autoritatea emitentă Conținutul obiecției, propunerii Opinia Ministerului Justiției 

1. Ministerul Economiei 1. Se menționează că, pe parcursul anului 2014, Ministerul Economiei (în 

continuare-ME) a promovat 2 proiecte de modificare și completare a unor acte 

legislative care au fost consultate, avizate și aprobate prin Hotărîrea de Guvern 

nr. 597 din 18.07.2014, înregistrate la Parlamentul cu nr. 317 din 24.07.2014 

și prin Hotărîrea de Guvern nr. 915 din 07.11.2014, înregistrate la Parlamentul 

cu nr.384 din 12.11.2014, care includeau propuneri de modificare și 

completare a Codului contravențional. Proiectele respective nu au fost 

examinate de Parlament, fiind incluse în lista actelor legislative devenite nule. 

Totodată, unele propuneri din proiectele promovate de către ME deja se conțin 

în proiectul promovat de Ministerul Justiției. 

În contextul celor enunțate, precum și în scopul excluderii unor dublări, se 

consideră oportun de a propune prezentarea propunerile de modificare și 

completare a Codului contravențional promovate de ME ca completare a 

proiectului promovat de către Ministerul Justiției după cum urmează:  

 

 2. „Articolul 159 va avea următorul cuprins: 

   „Articolul 159. Încălcarea prevederilor actelor normative, a documentelor 

normativ-tehnice cu privire la efectuarea în condiții de securitate a lucrărilor 

care pot provoca situații de avarii și incidente. 

  (1) încălcarea prevederilor actelor normative, a documentelor normativ-

tehnice în domeniul securității industriale prin:       

a) neaplicarea complexului de măsuri pentru a proteja interesele vitale ale 

persoanei și ale societății de eventualele avarii și incidente la obiectele 

industriale periculoase și efectele acestora care au cauzat prejudiciu în 

proporții mici 

  se sancționează cu amendă de la 80 la 140 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice; 

b) desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale 

în lipsa avizului pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză 

în domeniul securității industriale 

   se sancționează cu amendă de la 80 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

   (2) Nerespectarea procedurii de notificare a deținerii obiectului industrial 

1. Se acceptă conceptual cu comentariile de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se acceptă.  
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periculos, precum și privind desfășurarea lucrărilor de reglare a instalațiilor 

tehnice și sistemelor tehnologice 

  se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 80 la 100 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice”. 

     Avînd în vedere că Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea 

industrială a obiectelor industriale periculoase stabilește norme și reguli pentru 

asigurarea funcționării obiectelor industriale periculoase în condiții de 

securitate și fiabilitate și de prevenire a situațiilor care pot provoca avarii și 

incidente la obiectele industriale periculoase, este necesar de a ajusta cadrul 

care prevede responsabilitatea pentru nerespectarea acestor norme și reguli, în 

speță modificarea art. 159 al Codului contravențional, care stabilește 

contravențiile ce se referă la încălcarea regulilor, normelor și a instrucțiunilor 

cu privire la efectuarea în condiții de securitate a lucrărilor care pot provoca 

situații de avarii și incidente. 

3. La articolul 344: 

  în titlul articolului, cuvintele „plasarea pe piață” se substituie cu cuvintele 

„punerea la dispoziție pe piață”; 

  alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

  „(1) încălcarea cerinței privind siguranță generală a produselor prin: 

   a) punerea la dispoziție pe piață de către producător (importator) și/sau 

distribuitor a produselor ce nu corespund cerinței generale de siguranță,  

  se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

  b) neasigurarea de către producător (importator) și/sau distribuitor, prin 

intermediul produsului sau al ambalajului, a consumatorilor cu informații care 

ar permite să fie evaluate riscurile prezentate de un produs pe parcursul 

perioadei sale de utilizare ce poate fi prevăzută în mod rezonabil ori pe durata 

termenului de valabilitate, atunci cînd aceste riscuri nu sînt imediat 

perceptibile de către consumatori fără avertizările corespunzătoare  

  se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

  c) neîntreprinderea de către producător (importator) a acțiunilor prescrise de 

legislație sau a celor necesare pentru evitarea riscurilor pe care le prezintă 

produsele pentru consumatori, inclusiv neretragerea de pe piață a produselor, 

neavertizarea adecvată și eficientă a consumatorilor, nereturnarea produselor 

de la consumatori în a căror privință organul de control sau specialiștii proprii 

au constatat că produsele nu corespund cerinței generale de siguranță, 

  se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

3. Se acceptă. 
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persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

  d) neîntreprinderea de către distribuitor a acțiunilor prescrise de legislație sau 

a celor necesare pentru evitarea riscurilor pe care le prezintă produsele pentru 

consumatori, inclusiv nepăstrarea și neprezentarea documentelor 

(informațiilor) necesare pentru determinarea originii produselor, distribuirea 

produselor despre care au cunoștință sau pe care, în baza informațiilor deținute 

și în calitate de specialiști, ar fi trebuit să le considere neconforme cu cerința 

generală de siguranță, 

  se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale apliuacă 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice; 

 e) neinformarea imediată de către producător (importator) și/sau distribuitor a 

autorității competente despre acțiunile întreprinse în scopul prevenirii 

riscurilor pentru consumator, 

  se sancționează cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice.”; 

  alineatul (2): 

  litera a) se abrogă; 

  la literele b) și c), cuvintele „plasarea pe piață” se substituie cu cuvintele 

„punerea la dispoziție pe piață”. 

 

Modificarea art. 344 alin. (l) se propune în scopul stabilirii sancțiunilor pentru 

încălcarea cerinței privind siguranță generală a produselor la diferite etape a 

lanțului de distribuție în conformitate cu prevederile al Legii nr. 422-XVI din 

22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor. 
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4. Articolul 345: 

  în tot textul articolului cuvintele „plasarea pe piață” se substituie cu cuvintele 

„introducere pe piață”;  

  alineatul (1):  

  la litera a), cuvintele „controlul calității produselor, proceselor și serviciilor,” 

se exclud, cuvintele „ale vieții publice” se substituie cu cuvintele „de interes 

public”, după cuvintele „fără buletin de verificare metrologică” se adaugă 

cuvintele „sau cu buletin de verificare metrologică cu termenul de valabilitate 

expirat”; 

  la litera g), cuvîntul „etalonare” se substituie cu cuvîntul „importul”, cuvîntul 

„demararea” se substituie cu cuvîntul „desfășurarea”, cuvîntul „persoanei” se 

substituie cu cuvintele „persoanelor juridice sau persoanelor fizice”, sintagma 

„organismul național de metrologie” se substituie cu sintagma „Institutul 

Național de Metrologie”; 

  alineatul (2): 

  la litera c), sintagma „organismul național de metrologie” se substituie cu 

sintagma „Autoritatea centrală de metrologie”; 

  la litera f), cuvintele „de stat” se substituie cu sintagma „din cadrul Agenției 

pentru Protecția Consumatorilor”. 

 

Articolul 345 al Codului contravențional a fost adus în concordantă cu 

prevederile Legii metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 și 

modificările și completările aduse acestei legi prin Legea nr. 233 din 01 

decembrie 2011 (Monitorul Oficial Nr. 21-24, art nr.48). Modificările și 

completările Legii metrologiei au fost efectuate în scopul ajustării 

terminologiei utilizate în domeniul metrologiei și conform recomandărilor 

primite din partea experților europeni, care au activat în cadrul proiectului 

Băncii Mondiale „Sprijin pentru implementarea acordurilor între Republica 

Moldova și Uniunea Europeană”. 

 În rezultat, a fost exclusă calitatea Institutului Național de Metrologie în 

calitate de Organism Național de Metrologie, calitate care a fost separată între 

Autoritatea Centrală de Metrologie (Ministerul Economiei) și Institutul 

Național de Metrologie. 

Astfel, la alineatului (1), litera g), art. 345 al Codului contravențional sintagma 

„organismul național de metrologie” se înlocuește cu sintagma „Instituiul 

Național de Metrologie” (art. 14, alineatul (6) și art. 15 alin. (10) din Legii 

metrologiei). În partea ce se referă la alin. (2) lit. c) sintagma „organismul 

național de metrologie” se înlocuește cu sintagma „autoritate centrală de 

metrologie” (art.2, pct. 1 lit d) din Legea metrologiei). 

Modificările propuse la art. 345 alin. (2) lit. f) din Codul contravențional țin 

de transmiterea funcțiilor Inspectoratului metrologic către Agenția pentru 

4. Se acceptă parțial. 

Propunerea de substituire a cuvîntului „demararea” prin 

cuvîntul „desfășurarea” (la art. 345 alin. (1) lit. g)) nu se 

acceptă, întrucît, cuvîntul „demararea” indică mult mai exact 

faptul că, anterior începerii desfășurării activității respective 

este necesară depunerea declarației respective și înregistrarea 

la organismul național de metrologie. Mai mult ca atît 

substituirea nu se încadrează organic în textul normei, lipsind-

o de sens în partea ce se referă la identificarea momentului la 

care depunerea și înregistrarea respetivă urma să aibă loc. 

În partea ce se referă la propunerea de substituire a cuvîntului 

„persoanei” prin cuvîntul „persoanelor juridice sau fizice”  (la 

art. 345 alin. (1) lit. g))– aceasta de asemenea nu se acceptă. 

Or, persoanele nu pot fi decît fizice sau juridice, activitatea de 

întreprinzător poate fi practicată atît de persoane fizice, cît și 

de persoane juridice, iar conform tehnicii legislative – regula 

este că normele se expun la singular. Astfel, cuvîntul 

„persoana” este adecvat folosit și nu necesită modificare. 
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Protecția Consumatorilor (Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 9 decembrie 

2011). 
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5. La art. 408 alin. (2), se substituie cuvintele „inspectorii principali de stat și 

inspectorii coordonatori de stat” cu cuvintele „șefii direcțiilor cu funcții de 

control și adjuncții lor, inspectorii, inspectorii superiori și inspectorii 

principali”. 

 

Propunerea de modificare la art. 408 alin. (2) vine în contextul acceptării de 

către Ministerul Economiei a propunerii sugerate prin pct. 7 al avizului 

nr.03/4933 din 19.05.2014 al Ministerului Justiției prin care se specifică, că: 

„În acest context, se prezintă a fi inutilă și modificarea art. 408 alin. (2) din 

Codul contravențional (propusă la pct. 5), deoarece o redacție similară este 

propusă și în proiectul înaintat către Guvern de Ministerul Justiției”, dar la 

examinarea proiectului de modificare și completare a Codului contravențional 

nu se regăsește propunerea respectivă. 

5. Se acceptă. 

6. Suplimentar, menționăm că proiectul conține multiple prevederi, conform 

cărora în calitate de sancțiune este prevăzută alternativa de a priva sau nu de 

un drept (art.34, alin.(5), (7); art.36 alin.(41), (42); art.631; art.67, alin.(4); 

art.197, alin.(6), (7), (9)-(12); art.2205; art.228, alin.(4), (5); art.233, alin.(l), 

(2); art.249, alin.(2); art.250, alin.(2), (21); art.285, alin.(3)) sau de a aplica 

sau nu arestul contravențional (art.67, alin.(41)) sau cu muncă neremunerată în 

folosul comunității (art.63, alin.(l), (2); art. 154, alin.(4); art. 180, alin.(6)), 

care pot crea multe situații și posibilități de aplicare discreționară a sancțiunii 

respective, fapt ce va crea situații de coruptibilitate. În acest sens, se consideră 

rațional concretizarea tuturor prevederilor, care stabilesc alternative de 

sancționare. 

6. Nu se acceptă. 

Sancțiunile alternative sunt ceva obișnuit unor așa ramuri de 

drept cum sunt dreptul penal și dreptul contravențional. Mai 

mult ca atît, sancțiunile alternative indicate - arestul 

contravențional, munca neremunerată în folosul comunității – 

sunt sancțiuni care se aplică de către instanța de judecată, 

unica care va decide a aplica sau nu și în ce măsură aceste 

sancțiuni.  

Totodată, este corect, în condițiile principiului individualizării 

pedepsei penale, a reglementării circumstanțelor atenuante sau 

agravante, precum și a altor factor, instituții de drept, să se 

admită aplicarea unei sau altei sancțiuni contravenționale.  

7. Se evidențiază că proiectul conține prevederi care stabilesc sancțiuni pentru 

lipsa unor documente care pot fi calificate ca acte permisive sau prevederi cu 

caracter incert, cum sunt: - condițiile stabilite în licență și/sau în actele de 

autorizare a activității agentului transportator, eliberate de organele abilitate în 

conformitate cu legislația în vigoare (art.197, alin.(6)); - normele privind 

regimul de muncă și odihnă pentru conducătorul vehiculului de transport auto 

de mărfuri, călători și bagaje (art.197, alin.(7)); - certificat de competență 

profesională și/sau card de tahograf al conducătorului auto valabil (art.197, 

alin.(9)); - autorizația dispozitivelor speciale de semnalizare luminoasă și/sau 

sonoră (art.228, alin.(5)).  

Astfel de acte permisive urmează să fie stabilite în Nomenclatorul actelor 

permisive, anexă la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de 

întreprinzător nr.160 din 22.07.2011, fiind reglementată la nivel de lege 

condițiile și procedura de eliberare a acestora. În acest context, se solicită 

excluderea tuturor prevederilor care pot genera acte permisive neprevăzute în 

Nomenclatorul actelor permisive și nereglementate la nivel de lege. 

7. Nu se acceptă. 

Actele indicate în obiecție nu sunt acte permisive în contextul 

Legii nr.160 din 22.07.2011 cu privind reglementarea prin 

autorizare a activității de întreprinzător. Or, conform legii 

indicate, act permisiv este „documentul sau înscrisul 

constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte 

juridice și/sau învestește solicitantul cu o serie de drepturi și 

de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea 

activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente acestei 

activități.”. 

Actele indicate - certificatul de competență profesională și/sau 

card de tahograf al conducătorului auto valabil, autorizația 

pentru exploatarea dispozitivelor speciale de semnalizare 

luminoasă și/sau sonoră – nu vizează desfășurarea activității 

de întreprinzător, dar sunt documente impuse de alte acte 

normative, cum ar fi – Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 
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Prevederile care poartă un caracter incert de asemenea urmează a fi excluse, 

deoarece pot crea situații de interpretări discreționare și coruptibilitate. 

17.07.2014, Regulamentul transporturilor auto de călători și 

bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 

28.07.2006, Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin 

Hotărîrea nr. 357 din 13.05.2009. Respectiv, includerea 

documentelor respective în Nomenclatorul actelor permisive 

nu este necesară. 

8. La art. 185, de exclus sintagma „fără licență sau”, deoarece domeniul 

„producerea, comercializarea, importul, exportul materialului de înmulțire și 

săditor pomicol, viticol și bacifer” nu este prevăzut în Legea nr.451-XV din 

30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. 

8. Se acceptă. 

 

2. 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

9. Pornind de la premisa că o normă necesită a fi elaborată în sensul în care ar 

permite aplicarea ei, și nu în sensul în care ar exclude aplicarea ulterioară, 

notăm că pe segmentul înăspririi sancțiunilor contravențiilor din domeniul 

circulației rutiere, Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un amplu proiect de 

lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional (în contextul 

indicației Guvernului din 15 ianuarie 2014, (proces verbal nr. 1)).  

Totodată, de către Ministerul Justiției a fost promovat proiectul de lege 

privind modificarea și completarea Codului contravențional nr. 218 – XVI din 

24 octombrie 2008, care pe alocuri include și amendamente la componențele 

de contravenție cuprinse în proiectul de lege promovat de Ministerul 

Afacerilor Interne.  

În cadrul ședinței Guvernului din data de 16 iulie 2014 s-a decis că, 

amendamentele propuse la contravențiile în domeniul circulației rutiere, în 

proiectul legii promovat de Ministerul Justiției vor fi excluse, pentru a fi 

promovate în proiectul legii elaborat în acest scop de Ministerul Afacerilor 

Interne.   

Respectiv, în scopul evitării dublării propunerilor de amendamente la aceleași 

contravenții, implicit la sancțiunea acestora, opinăm în privința excluderii 

propunerilor de modificare a contravențiilor din Capitolul XIII din Cod, 

,,Contravenții în domeniul circulației rutiere”, din proiectul promovat de către 

Ministerul Justiției. Or, ținînd cont că, respectivele modificări se axează pe 

sancționarea încălcărilor de către conducătorii de vehicule a prevederilor 

Regulamentului circulației rutiere, a căror consecință o constituie riscul 

producerii unui accident de circulație, se impune stabilirea unor sancțiuni 

proporționale (mai dure), pentru faptele comise.  

9. Nu se acceptă. 

Conform celor convenite în cadrul ședinței Guvernului din 16 

iulie 2014, s-a convenit doar asupra excluderii din cadrul 

proiectului Ministerului Justiției a normelor care vizează 

sancțiunile pentru contravențiile ce atentează la regimul 

circulației rutiere.  

Extras din stenograma ședinței: 

 „Dl RECEAN 

Dle Prim-ministru, stimaţi colegi, în esenţă noi am discutat cu 

ministrul Efrim, pentru că în virtutea mai multor statistici şi 

lucruri care s-au întîmplat Ministerul Afacerilor Interne deja a 

prezentat un proiect în Guvern în ceea ce priveşte înăsprirea 

amenzilor şi pedepselor în cazul încălcării regulilor de 

circulaţie rutieră. De aceasta propunem ca acele articole care 

se referă la încălcarea regulilor de circulaţie rutieră să fie 

scoase din acest proiect şi considerate în proiectul pe care noi 

l-am prezentat la Guvern deja. Esenţa diferenţei dintre punctul 

de vedere a Ministerului de Interne şi Ministerul Justiţiei este 

că propunerea Ministerului de Interne se referă la amenzi 

mai mari şi la pedepse mai stricte.”. 

  Astfel, în rezultatul excluderii din proiectul Ministerului 

Justiției a normelor referitoare la sancțiunile pentru 

această categorie de contravenții, proiectul Legii de 

modificare și completare a Codului contravențional al 

Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, 

elaborat de Ministerul Justiției a fost contrasemnat de 

ministrul afacerilor interne, fapt care și a contribuit la 

promovarea ulterioară, atît a proiectului în cauză, cît și a 

proiectului Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Excluderea, la această etapă a propunerilor de modificare a 
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contravențiilor din Capitolul XIII din Cod, ,,Contravenții în 

domeniul circulației rutiere”, va impune avizarea suplimentară 

cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. 

Tergiversarea promovării proiectului în cauză, în 

condițiile în care la elaborarea lui au lucrat aproape toate 

autoritățile publice ale Republicii Moldova, de la autorități 

publice locale, pînă la autorități ale administrației publice 

centrale și fiecare dintre aceștia sunt în așteptarea 

proiectului respectiv, se consideră indispensabilă 

promovarea acestuia fără a se admite varii pretexte.  

10. În partea ce ține de examinarea per ansamblu a proiectului de lege, 

atestăm că autorul nu a revizuit proiectul reieșind din multitudinea 

amendamentelor efectuate în decursul anilor 2013 – 2014. 

 

Astfel că, la pct. 11, la alin. (7) al art. 30 distingem o eroare tehnică, or, 

norma relevată face trimitere la aceiași normă.  

10. Se acceptă. 

11. La pct. 89 care propune excluderea din dispoziția alin. (2) al art. 198 a 

cuvîntului ,,intenționată”, conchidem că o astfel de amendare a fost deja 

operată prin Legea nr. 22 din 13 martie 2014 pentru modificarea și 

completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218 – XVI din 

24 octombrie 2008. 

11. Proiectul nu propune pentru modificare prevederile 

articolului 198. 

12. La pct.113, consemnăm că alineatele (3)-(6) ale art. 232 au fost abrogate 

prin Legea nr.324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative (art. XXXV din lege).  

12. Proiectul nu propune pentru modificare prevederi ale 

alineatelor (3) – (6) din art. 232. 

13. La pct.117, art. 237 a fost modificat prin Legea nr. 22 din 13 martie 2014, 

fapt pentru care, redacția propusă se va exclude.  
13. Proiectul nu propune pentru modificare articolul 237. 

14. La pct.120, amendamentul propus în cuprinsul normei art. 240, se va 

exclude reieșind din obiecțiile invocate în raport cu pct. 117.  
14. Proiectul nu propune pentru modificare articolul 240. 

15. La pct. 173, amendarea art. 332
1
 din Codul contravențional, nu mai este 

relevantă, reieșind din prevederile art. 3 al Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 

privind regimul străinilor în Republica Moldova. Or, străin – este persoana 

care nu deține cetățenia Republicii Moldova sau care este apatrid. Pe acest 

segment, se impune substituirea pe tot parcursul proiectului de lege a 

sintagmei ,,cetățeanului străin sau apatridului”, cu sintagma ,,străinului”, la 

cazul gramatical corespunzător.  

 

15. Nu se acceptă.  

Noțiunea  „străin” pentru identificarea atît a cetățeanului 

străin, cît și a apatridului este proprie doar pentru Legea nr. 

200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova. Or, la examinarea atentă a dispoziției art. 3 din 

legea numită, va fi observată expresia „În sensul prezentei 

legi, următoarele noțiuni principale semnifică:…”. Astfel, 

noțiunea „străin”, care să cuprindă și cetățeanul străin și 

apatridul este valabilă doar în contextul Legii nr. 200 din 16 

iulie 2010. Constituția Republicii Moldova operează cu 

noțiunile de „cetățeni străini” și „apatrizi”, fapt pentru care, în 

celelalte acte normative din repertoriul legislativ național, cu 

excepția Legii 200 din 16 iulie 2010, noțiunile în cauză 
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urmează a fi utilizate corespunzător. 

Mai mult ca atît, Substituirea este necesară pentru a aduce în 

concordanță și cu alte articole din Codul contravențional, 

precum art. 333. 

16. Totodată, se va examina posibilitatea corelării alin. (1) cu alin. (4) al art. 

333 din Cod. Respectiv, se consideră oportună completarea art. 333 alin. (1) în 

final cu textul ,,Sancțiunea respectivă nu se aplică față de posesorii 

documentelor de călătorie eliberate de autoritățile străine domiciliați în 

localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).  

16. Proiectul nu propune pentru modificare articolul 333. 
Astfel, includerea la această etapă a unor prevederi noi care 

necesită coordonare (inclusiv cu Ministerul Afacerilor Externe 

și Integrării Europene) se consideră inoportună. 

17. Referitor la redacția propusă în raport cu art. 400 din Cod (pct. 212 din 

proiect), implicit competența materială a poliției pe segmentul examinării 

contravențiilor atribuite, se impune a se revizui, întrucît unele depășesc 

atribuțiile funcționale ale acesteia statuate prin Legea nr. 320 din 27 

decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Or, art. 

18 alin. (2) din Legea prenotată, interzice punerea în seama Poliției a altor 

atribuții decît a celor prevăzute de lege. 

În acest aspect, notăm despre necesitatea excluderii sintagmelor „art. 157 alin. 

(2)-(4), (6), (7), (9), (10)” din cuprinsul art. 400 alin. (1), or, potrivit art. 414 

al Codului contravențional, contravenția stabilită de art. 157 se examinează de 

către organele supravegherii de stat în domeniul agricol și sanitar-veterinar.  

17. Nu se acceptă. 

Norma de la art. 18 alin. (2) trebuie interpretată așa cum este 

scrisă ea, dar nu reieșind din comoditate instituțională. Or, 

expresia „altor atribuții prevăzute de lege” nu trebuie 

interpretată în sensul de „prezenta lege”, dar în sensul de „un 

act normativ”. Acest fapt reiese și din coroborarea alin. (2) cu 

alin. (3) al art. 18, care admite, în principiu, posibilitatea 

prevederii de atribuții Poliției prin alte acte legislative. Astfel, 

legislatorul, reieșind din interesul social, din competențele 

atribuite instituției în cauză. În acest sens, se remarcă 

prevederea art. 3 din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012, 

conform căruia „Poliția activează în conformitate cu 

Constituția Republicii Moldova, cu prezenta lege, cu alte acte 

normative în vigoare și cu tratatele internaționale la care 

Republica Moldova este parte.”. Totodată, în temeiul art. 2 din 

legea respectivă, a art. 11 alin. (1) lit. b), art. 18 alin. (1) – 

Poliția are ca atribuție menținere, asigurare și restabilire a 

ordinii și securității publice. Mai mult ca atît, în temeiul art. 

21 lit. a), Poliția desfășoară activități de menținere a ordinii și 

securității publice, a siguranței persoanelor, de identificare și 

contracarare a acțiunilor ce atentează la viața, libertatea, 

sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private 

sau publice, precum și a altor interese legitime ale 

comunității.  

Or, tocmai pornind de la natura și obiectul juridic al 

contravențiilor indicate la art. 157 alin. (2)-(4), (6), (7), (9), 

(10), de la capacitățile Poliției și ale organelor supravegherii 

de stat în domeniul agricol și sanitar-veterinar și punînd în fața 

tuturor interesul social, competențele pe constatarea și 

examinarea contravențiilor de la art. 157 au fost separate între 

aceste două autorități.  

Mai mult ca atît, la alte două avizări anterioare a proiectului, 
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precum nici în cadrul mesei rotunde care a avut loc pe 

marginea acestui proiect, obiecții vizavi de aceste competențe 

nu au fost manifestate.  

Totodată, așa cum a menționat autorul avizului chiar din 

capul locului, în cadrul ședinței Guvernului din 16 iulie 

2014, în care a avut loc aprobarea acestui proiect, 

singurele obiecții au vizat doar contravențiile din domeniul 

circulației rutiere.  

18. Contravenția de la art. 255 „deteriorarea intenționată a liniilor, 

instalațiilor, echipamentelor de comunicații electronice și poștale” se va 

exclude din competența poliției de a o examina, respectiv, se va menține în 

continuare prerogativa Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (art. 410 din Cod) de a o 

constata, cu posibilitatea de a remite procesul-verbal spre examinare în fond 

instanței de judecată competente. Or, potrivit Regulamentului Agenției, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008, printre 

obiectivele de bază ale acesteia, se subscrie și asigurarea respectării legislației 

în domeniul comunicațiilor electronice de către furnizorii de rețele și/sau 

servicii de comunicații electronice în vederea protecției intereselor 

utilizatorului final. 

18. Nu se acceptă. 

Fapta de la art. 255 are ca obiect material liniile, instalațiile, 

echipamentele de comunicații electronice și poștale, or, 

acțiunea este deteriorarea orientată spre integritatea acestor 

obiecte. Reieșind din prevederile art. 2 din Legea nr. 320 din 

27 decembrie 2012, a art. 11 alin. (1) lit. b), art. 18 alin. (1) – 

Poliția apără viața, integritatea corporală, sănătatea și 

libertatea persoanei, proprietatea privată și publică, alte 

drepturi legitime ale persoanei și comunități. Mai mult ca atît, 

în temeiul art. 21 lit. a), Poliția desfășoară activități de 

menținere a ordinii și securității publice, a siguranței 

persoanelor, de identificare și contracarare a acțiunilor ce 

atentează la viața, libertatea, sănătatea și integritatea 

persoanelor, a proprietății private sau publice, precum și a 

altor interese legitime ale comunității. 

Totodată, așa cum a remarcat autorul obiecției, Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației asigură respectarea legislației în 

domeniul comunicațiilor electronice de către furnizorii de 

rețele și/sau servicii de comunicații electronice. Or, subiect al 

contravenției de la art. 255 nu este furnizorul de servicii, dar 

orice persoană fizică, fapta de la articolul în cauză 

neîncadrîndu-se în conceptul „respectarea legislației în 

domeniul comunicațiilor electronice de către furnizorii…”. 

În virtutea celor expuse, se consideră necesară păstrarea 

acesteia în competența Poliției.  

Mai mult, Codul contravențional, în art. 400, deja dă în 

competența poliției atribuții privind constatarea și 

examinarea unor contravenții care au ca acțiune principală 

deteriorarea, doar că obiectul deteriorării este altul – 49 alin. 

(2)(listei electorale sau a afişei electorale, sau a listelor de 

subscripţie pentru susţinerea iniţierii referendumului), 73 

alin. (2) (fondului bibliotecii), 104 (bunurile străine), 365 
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(obiectelor activităţii de publicitate). 

19. În context, din cuprinsul art. 400 alin. (1) din proiect, se va exclude 

competența poliției de a examina contravențiile de la art. 108
1
 „editarea 

publicațiilor periodice publice neînregistrate” și art. 167 „deteriorarea rețelelor 

termice la efectuarea de lucrări”, întrucît acestea excedează atribuțiilor 

funcționale ale poliției.  

19. Se acceptă parțial. 

Conform prevederii de la art. 20 lit. c), Poliția constată 

contravenții și aplică sancțiuni contravenționale potrivit legii, 

adică potrivit competenței acordate de Codul contravențional. 

Astfel, se acceptă scoaterea din competența poliției a atribuției 

de examinare a contravenției de la art. 108
1
 și transmisă 

instanței de judecată. Totuși, constarea acestor contravenții a 

fost menținută în competența Poliției.  

Totodată, în partea ce se referă la contravenția de la art. 167 - 

a se vedea comentariile de la pct. 18 din tabel. 

20. Se propune de a exclude din dispoziția alin. (1) art. 400 Cod 

contravențional (redacția în vigoare), sintagma „art. 277”.  

Actualmente, contravenția prevăzută la art. 277 ,,încălcarea legislației în 

domeniul pieței produselor petroliere”, este examinată conform prevederilor 

alin. (1) art. 400 Cod contravențional, de către Poliție. 

În acest sens menționăm că, potrivit prevederilor alin. (1) art. 6 al Legii nr. 

461-XV  din  30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere, reglementarea 

de stat a pieței produselor petroliere este prerogativa Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică.  

De asemenea, alin. (5) art. 5 al legii prenotate statuează că, drepturile 

consumatorului de produse petroliere sînt apărate de Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică, de instanțele judecătorești, de Ministerul 

Economiei, de alte autorități ale administrației publice, precum și de 

organizațiile obștești ale consumatorilor.  

Astfel, se consideră oportun ca, competența de constatare, documentare și 

examinare a cauzelor contravenționale conform art. 277 Cod contravențional 

să fie atribuită Agenției, concomitent fiind ajustat și modificat alin. (1) al art. 

411 Cod contravențional, și anume după sintagma „161-169”, de completat cu 

sintagma „277”. 

20. Propunerea nu poate fi acceptată la această etapă a 

procesului legislativ, întrucît necesită coordonare cu 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

Totodată, remarcăm că faptele de la art. 277 nu se constată 

prin controlul documentelor, dar la fața locului. Totodată, 

menționăm că autoritatea privind drepturile consumatorului 

intervine în momentul unei solicitări sau a uno controale. 

Totuși, prin natura faptelor de la art. 277, acestea nu vizează 

drepturile consumatorului, dar modul nemijlocit de activitate 

în domeniul pieței petroliere. 

21. La art. 400 alin. (4) și (5), referința la art. 291
1
 se va exclude, întrucît 

acesta a fost abrogat prin Legea nr. 287 din 5 decembrie 2013. 
21. Se acceptă. 

22. Totodată, din cuprinsul art. 400 alin. (4) se va exclude competența de a 

examina contravențiile prevăzute de art. 161 ,,Deconectarea neautorizată a 

energiei electrice” și art. 164 ,,Folosirea neautorizată în scop de profit a 

energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor”. Or, activitatea de 

constatare a unor astfel de contravenții necesită abilități în domeniul 

constatării pierderilor de resurse electrice, a energiei termice sau a gazelor, 

care poate fi constatat doar cu ajutorul unor echipamente de măsurare. 

Mai mult, prevederile alin. (1) art. 411 Cod contravențional, reglementează 

expres competența de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 161-169 

22. Se acceptă. 
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din Cod, de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

Potrivit prevederilor alin. (1) și alin. (2) lit. g) al art. 4
1
 al Legii nr. 1525-XIII 

din 19 februarie 1998 cu privire la energetică, autoritatea investită cu atribuții 

de reglementare și monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii este 

Agenția Națională de Reglementare în Energetică, care conform funcțiilor 

principale, exercită controlul asupra modului de respectare a drepturilor 

consumatorilor, examinează petițiile și plîngerile consumatorilor și ale 

furnizorilor și soluționează neînțelegerile survenite între aceștia în limitele 

competenței sale. 

23. Contravențiile de la art. 312 „abuzul de putere sau abuzul de serviciu” și 

art. 313 „excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu” (art. 400 alin. 

(4) și (5)), se vor exclude din competența poliției de a le constata și se vor 

atribui în competența Centrului Național Anticorupție. Recomandarea are ca 

bază prevederile Legii nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea 

și combaterea corupției, unde identifică expres aceste acțiuni drept acte 

conexe actelor de corupție (art. 16 alin. (3)).  

Respectiv, potrivit art. 1 din Legea nr. 1104–XV din 6 iunie 2002 cu privire la 

Centrul Național Anticorupție, acesta este un organ specializat în prevenirea și 

combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament 

corupțional. 

 

23. Se acceptă. 
Totodată, în contextul argumentelor prezentate de autor, din 

competența acestuia se vor exclude și contravențiile de la art. 

313
3
, întrucît reprezintă forme ale aceleiași contravenții ca cea 

prevăzută de art. 313- excesul de putere, doar că sunt orientate 

spre un obiect juridic specific și sunt reglementate conretizat 

modul de manifestare a excesului de putere. 

24. În raport cu contravenția de la art. 333 din Cod „încălcarea regulilor de 

ședere în Republica Moldova” se insistă a se menține în competența poliției de 

a o examina. Nu se acceptă formula propusă, respectiv de a fi constatată de 

către poliție, iar procesele-verbale să fie remise spre examinare în fond 

instanței de judecată competente. Or, sancțiunea contravențiilor din cuprinsul 

art. 333 constă doar sub formă de amendă contravențională. Nu se contestă 

faptul că cetățeanul străin sau apatridul care a comis o contravenție de la art. 

333 din Cod este susceptibil de expulzare, respectiv aceasta fiind o măsură de 

siguranță care se aplică doar de către instanța de judecată. Drept urmare, se 

consideră a fi adecvat mecanismul de implementare în practică ca poliția să 

examineze contravenția de la art. 333, respectiv să prezinte demersul către 

instanța de judecată privind necesitatea expulzării cetățeanului străin sau 

apatridului, în rezultatul căreia aceasta să decidă asupra aplicării măsurii de 

siguranță. Or, art. 439
4
 din proiect „expulzarea” nu identifică expres 

contravențiile în raport cu care urmează a fi aplicată nemijlocit această măsură 

de siguranță, în consecință ea este aplicabilă în raport cu orice contravenție, 

dacă sunt întrunite condițiile stabilite în articolul prenotat, una dintre ele fiind 

calitatea de cetățean străin sau apatrid a contravenientului. 

24. Se acceptă. 

25. În context, urmînd ideea logică a alin. (1) art. 400, la alin. (4) a aceluiași 

articol, cuvintele „organele afacerilor interne” se vor substitui prin cuvintele 
25. Se acceptă. 
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„poliție”.  

Suplimentar, sub aspectul atribuirii unei competențe de a examina o 

contravenție unui sau altul organ ce are calitatea de agent constatator, nu se 

contestă competența materială extinsă în materie contravențională a poliției, 

însă recomandăm la acest capitol să se țină cont de competențele funcționale 

ale fiecărei instituții, precum și de efectivul – limită existent al poliției. Prin 

urmare, insistăm asupra revizuirii (filtrării), contravențiilor atribuite în sarcina 

poliției de a le constata/examina, pentru a nu crea riscul dificultăților de 

implementare a unor astfel de norme.  

26. La pct.214, alin. (2) lit. a) al art. 407, a fost deja completat cu cuvintele 

„inspectorii abilitați cu funcții de control”, prin Legea nr.324 din 23 

decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

26. Proiectul nu propune modificări la art. 407 alin. (2) lit. 

a).  

27. La pct. 215, art.408 alin. (1) se va completa doar cu art.273, deoarece cu 

,,art. 274 alin.(2)-(4), (6) și art. 275 alin.(2)”, norma invocată a fost deja 

completată prin Legea nr.321 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative.  

27. Proiectul nu propune modificări la art. 408 alin. (1). 

28. La pct. 245, analizînd amendamentul propus la art. 443 alin. (6), au fost 

atestate unele lacune de ordin legislativ. În norma prenotată, autorul propune 

adeverirea refuzului semnării procesului – verbal sau a absenței persoanei în 

privința căreia a fost pornit procesul contravențional, prin semnătura a cel 

puțin doi martori, indicîndu–se datele de identitate ale acestora. Însă, în cadrul 

documentării de către agentul constatator a unei contravenții pe timp de 

noapte, sau în alte condiții în care nu este posibilă stabilirea martorilor oculari, 

această normă imperativă va crea probleme la implementare. Mai mult, în 

cazul în care va fi imposibilă identificarea martorilor oculari, aceasta va duce 

la nulitatea procesului verbal cu privire la contravenție. Or, potrivit 

prevederilor art. 445 din Codul contravențional, ,,neconsemnarea în procesul – 

verbal cu privire la contravenție a datelor și faptelor indicate la art. 443 are ca 

efect nulitatea acestuia”. Respectiv, în vederea evitării problemelor atestate 

supra, și pentru asigurarea echilibrului just dintre interesele societății și 

drepturile individuale, considerăm oportună stabilirea unei alternative normei 

propuse la art. 443 alin. (6) din proiectul de lege.   

28. Conceptual, Ministerul Justiției este disponibil să 

examineze posibilitatea unei alternative la norma de la art. 443 

alin. (6), doar că autorul propunerii nu a venit cu ceva exact. 

Astfel, nu este clar care ar putea fi alternativa.  

Mai mult ca atît, redacția propusă de proiect pentru norma de 

la art. 443 alin. (6), deja, reprezintă o alternativă la prevederea 

în vigoare, care indică asupra certificării prin semnătura a cel 

puțin 2 martori faptul absenței persoanei în a cărei privință a 

fost pornit procesul contravențional ori al refuzului acesteia de 

a semna procesul-verbal.  

29. Urmare celor expuse, considerăm oportună instituirea unui grup de lucru 

interdepartamental care să includă, atît reprezentanții Ministerului Justiției, cît 

și al Ministerului Afacerilor Interne (după caz, și alte instituții interesate), în 

scopul examinării multi-aspectuale a proiectul de lege pentru modificarea și 

completarea Codului contravențional, pentru a preveni problemele la 

implementarea acestuia.  

29. Nu se acceptă. 

Propunerea este irelevantă la această etapă a procesului 

legislativ la care se află proiectul în cauză. Mai mult ca atît, 

acest prevederile acestui proiect vizează și competențele altor 

autorități care sunt în așteptarea adoptării lor. Respectiv, 

actualmente, această propunere este absolut inacceptabilă.  

3. Ministerul Apărării Se propun următoarele completări, justificările fiind expuse la pct. 38 din 

prezentul tabel:  

30.  La art. 16, alin.(2) după art.„365” de completat cu „366 alin.(l), 367, 368, 

30. Se acceptă. 
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370, 372 alin.(2)”. 

Adițional se propune modificarea art.366-373 din capitolul XX „Contravenții 

în domeniul evidenței militare” al Codului Contravențional: 

 

31. Articolul 366: 

la alin.(l): 

în dispoziție, cuvintele „centrelor militare” se substituie cu cuvintele 

„organelor administrativ-militare”,  

sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale.”; 

alin.(2): 

în dispoziție, cuvintele „centrelor militare” se substituie cu cuvintele 

„organelor administrativ-militare”,  

sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale.”. 

31. - 38. Se acceptă parțial. 

Se acceptă necesitatea de majorare a sancțiunilor respective, 

dar majorarea trebuie să se facă, respectînd principiul 

proporționalității. Astfel, nu este echitabil ca pentru 

favorizarea  sustragerii de la serviciul miliar și neprezentare 

pentru înregistrare să fie aceeași sancțiune. 

Sancțiunile propuse sunt neproporționale. 

32. La art.368, sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 30 la 50 de unități convenționale.”. 

33. La art.369, cuvintele „centrele militare” se substituie cu cuvintele 

„organele administrativ-militare”, iar sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice.”. 

34. La art.370 sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități convenționale.”. 

35. La art.371 sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere.”. 

36. La art. 372: 

alin.(l) sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de Ia 100 la 200 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 500 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice.'“'; 

alin.(2) sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice.”. 

37. La art.373: 

alin.(l) cuvintele „centrelor militare'1 se substituie cu „organelor administrativ 

militare” iar sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unități 
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contravenționale aplicată persoanei juridice.”; 

alin.(2) sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unități 

contravenționale aplicată persoanei juridice.”; 

alin.(3) sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unități 

contravenționale aplicată persoanei juridice.”. 

38. Organele administrativ-militare, conform Legii nr. 1245 din 18.07.2002 

„cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei” și Hotărîrii 

Guvernului nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind 

activitatea administrativ-militară și efectivul-limită al organelor administrativ-

militare”, sunt compuse din Marele Stat Major și centrele militare, care au 

atribuția de ducere a evidenței militare și respectiv au atribuția de a constata 

contravențiile în acest domeniu. Substituirea cuvintelor „centrele militare” în 

cadrul prevederilor de la art.366, 369 și 373 cu „organele administrativ-

militare” va contribui la aducerea în corespundere a prevederilor din Codul 

contravențional cu prevederile Regulamentului cu privire la evidența militară, 

aprobat prin I Iotărîrea Guvernului nr.631 din 23.05.2003, care prevede că 

„Organele administrativ-militare organizează și țin evidența militară a 

recruților și rezerviștilor care își au domiciliul în raza de activitate a acestor 

organe”. 

 

Majorarea sancțiunilor pecuniare pentru contravențiile în domeniul evidenței 

militare (art.366, 368 - 373) este propusă în legătură cu ineficienta și 

neînsemnătatea economică a amenzilor actuale. 

Astfel, din cauza amenzilor mici, în ultima perioadă, aceste contravenții sunt 

săvîrșite de către persoanele fizice, persoanele juridice și persoanele cu funcție 

de răspundere prin vinovăție directă în aproximativ 90-95% de cazuri, fiind 

recidivate în 60-75% din acestea. 

Dacă prin comparare, contravențiile în domeniul evidenței militare și 

contravențiile în domeniul circulației rutiere și altele, ultimele atentează la 

securitate participanților la traficul rutier sau la securitatea publică însă 

contravențiile în domeniul evidenței militare atentează la securitatea 

Republicii Moldova. Astfel, conform art. 3 alin. (l) al Legii nr. 1245, 

„evidența militară a cetățenilor este o parte componentă a sistemului general 

de stat de evidență și analiză a resurselor umane și materiale necesare pentru 

apărarea Patriei'1, iar art. 57 alin. (l) al Constituției prevede că apărarea Patriei 

este un drept și o datorie simtă a fiecărui cetățean. O altă prevedere similară 

celei din Constituție, este înserată la art. l alin. (3) al Legii nr. 345 din 
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25.07.2003 „cu privire la apărarea națională”, care stipulează implicit că 

„apărarea națională este una din cele mai importante funcții ale statului și 

constituie cauza întregului popor” în scopul de a garanta suveranitatea, 

independența și unitatea statului, integritatea teritorială a țării și democrația 

constituțională. 

 

Cu referire la fapta contravențională prevăzută la art.3 72 al Codului 

contravențional, introducerea în uz sau purtarea ilegală a uniformei militare și 

a însemnelor gradului militar, ale genului de arme și ale apartenenței 

departamentale, această contravenție este încălcată atît de persoanele cu 

funcție de răspundere, persoanele juridice (agenții de pază), cît și de 

persoanele fizice (hamali, paznici, vînători, etc.) care poartă neregulamentar 

ținută și însemne distinctive, generînd știrbirea imaginii și importanței 

Forțelor Armate. Astfel, o amendă mai înăsprită va avea ca efect educarea și 

responsabilizarea potențialilor contravenienți. 

În același context, menționăm că actualmente, inclusiv persoanele cu funcții 

de răspundere din cadrul autorităților publice și instituții se eschivează de la 

prezentarea datelor de evidență militară, motivînd predispunerea de a achita 

sumele 50-100 lei lunar în calitate de amendă, în schimbul neonorării 

obligației menționate. In acest mod, considerăm că această atitudine neglijentă 

subminează într-un mod indirect securitatea Republicii Moldova. 

 

Suplimentar, este de menționat că, în esența art.415 al Codului 

contravențional, persoanele autorizate din cadrul Ministerului Apărării, în 

calitate de agent constatator, sunt împuternicite doar de a constata încălcarea 

contravențională și de a întocmi procesul-verbal în acest sens, care la rîndul 

său, este remis în instanța judecătorească pentru obținerea unei decizii cu 

privire la atragerea la răspundere contravențională. În aceste condiții, 

cheltuielile de judecare a pricinii în coraport cu sancțiunea pecuniară posibilă 

aplicării sunt disproporționate. Pentru contravenient perceperea subiectivă a 

pedepsei este economic neesențială, care în mare parte, condiționează 

recidivarea faptului contravențional. 

 

Concomitent, în contextul dreptului comparat al statelor vecine (România și 

Ucraina), sustragerea de la luarea în evidența militară condiționează 

răspundere penală. 

Reieșind din cele expuse, precum și luînd în considerare situația geopolitică 

regională, se impune ridicarea nivelului de respectare de către cetățeni a 

obligației militare, care include evidența militară și îndeplinirea serviciului 

militar, conform prevederilor constituționale și legislației în vigoare în 

domeniul apărării naționale. 
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4.  Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare 

Se propun următoarele modificări la proiect: 

39. Din noul cuprins al art. 190 (pct. 80 din proiect) lipsește sancțiunea, prin 

urmare, propunem completarea sancțiunii pentru încălcarea articolului 

menționat. 

39. Nu se acceptă. 

În proiect se indică că doar titlul și dispoziția art. 190 vor avea 

un nou cuprins. Acest fapt înseamnă că sancțiunea rămîne să 

fie cea care este prevăzută de redacția în vigoare a art. 190. 

40. Se propune excluderea sintagmei „fără licență sau” din art. 185 (pct. 74 

din proiect) întrucât, în conformitate cu dispozițiile art. 141 din Legea nr. 728 

din 06.02.1996 cu privire la pomicultură ”Licența pentru proiectarea 

plantațiilor pomicole, bacifere și viticole, pentru producerea și/sau 

comercializarea semințelor, materialului de înmulțire și săditor se sistează 

temporar și/sau se retrage în condițiile art.20 și 21 ale Legii nr.451-XV din 30 

iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător 

și ale art. 17 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător”. 

 Totodată, trebuie se aduce la cunoștință că, prin modificările la art. 8 din 

Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a 

activității de întreprinzător, inițiate de Ministerul Economiei și aduse prin 

Legea nr. 176 din 15.07.2010, a fost exclusă licențierea pentru genul de 

activitate privind proiectarea plantațiilor pomicole, bacifere și viticole și 

pentru producerea și/sau comercializarea semințelor, materialului de înmulțire 

și săditor. 

40. Se acceptă. 

5.  Ministerul Mediului 41. În textul proiectului de lege cuvîntul „Articol I.” se va substitui cu 

cuvîntul „ Articolul I.”. 

41. Se acceptă. 

42. Reieșind din faptul că în proiectul de lege n-au fost incluse propunerile 

ministerului prezentate anterior, se consideră necesar de a completa proiectul 

de lege în modul corespunzător: 

 

Pct. 43, se va expune, după cum urmează (fiind inclus și textul din proiect):  

43. Articolul 109: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 20 la 40 de unități 

convenționale” și cuvintele „de la 10 la 40 de ore” se substituie respectiv cu 

cuvintele „de la 40 la 60 de unități convenționale” și „de la 40 la 60 de ore”; 

la alineatul (2), în sancțiune, după textul „de la 20 la 40 de ore” se introduce 

textul „ , cu amendă de la 70 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere”; 

la alineatul (3), în sancțiune, cuvintele „de la 20 la 50 de unități 

convenționale” și „de la 100 la 200 de unități convenționale” se substituie 

respectiv cu cuvintele „de la 40 la 60 de unități convenționale” si „de la 200 

la 400 de unități convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut:  

Articolul 110: 

42. Nu se acceptă. 

Argumentele prezentate de autorul propunerii sunt unele 

foarte generale și declarative. Or, majorarea unor sancțiuni, 

atît penale, cît și contravenționale, cît și de oricare altă 

categorie se face atunci cînd există se constată faptul că 

sancțiunile existente nu și-au atins scopul, cînd fenomenul 

care se dorește a fi contracarat prin aplicarea acestora continuă 

se existe. Autorul propunerilor nu a prezentate, spre exemplu 

o statistică care să demonstreze frecvența sancțiunilor aplicate, 

fluctuația săvîrșirii contravențiilor respective în diferite 

perioade de timp 

 De asemenea, propunerile prezentate sunt unele conceptuale, 

care impun necesitatea avizării suplimentare a proiectului, fapt 

care ar tergiversa o dată în plus promovarea proiectului.  
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la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 20 la 40 de unități 

convenționale” și cuvintele „de la 20 la 40 de ore” se substituie respectiv cu 

cuvintele „de la 40 la 60 de unități convenționale” și „de la 40 la 60 de ore”; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 40 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut:  

 Articolul 111: 

în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 20 de unități convenționale” și „de la 40 la 

50 de unități convenționale” se substituie respectiv cu cuvintele „de la 20 la 40 

de unități convenționale” și „de la 50 la 80 de unități convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut:  

Articolul 113: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 30 la 40 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 40 la 80 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 30 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (3), în sancțiune, cuvintele „de la 40 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (4), în sancțiune, cuvintele „de la 30 la 40 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 40 la 80 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (5), în sancțiune, cuvintele „de la 30 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (6), în sancțiune, cuvintele „de la 30 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”. 

 

Pct. 44 se va expune, după cum urmează (fiind inclus și textul din proiect):  

44. Articolul 114: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 20 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 20 la 50 de unități 

convenționale”; la alineatul (2): 

în dispoziție, cuvintele „cu excepția pescuitului în obiectivele acvatice aflate 

în gestiune privată,” se exclud; 
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în sancțiune, cuvintele „de la 5 la 10 de unități convenționale” se substituie 

cu cuvintele „de la 20 la 50 de unități convenționale”; 

la alineatul (4), în sancțiune, textul „de 150” se substituie prin textul „de la 70 

la 150”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut:  

Articolul 115: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 20 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 40 la 80 de unități 

convenționale” ; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 30 la 70 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 70 la 120 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (3), în sancțiune, cuvintele „cu avertisment sau” se exclud, iar 

cuvintele „de la 10 la 30 de unități convenționale” și „de la 50 la 100 de unități 

convenționale” se substituie respectiv cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale” și „de la 150 la 250 de unități convenționale”. 

 

Pct. 45 se va expune, după cum urmează (fiind inclus și textul din proiect):  

45. Articolul 116: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 30 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 30 la 60 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 40 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”, iar cuvintele „cu demolarea, în ambele cazuri, a gardurilor și a 

construcțiilor din contul contravenientului” se exclud. 

 

 Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 119: 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 20 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 20 la 40 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (3), în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 20 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 20 la 40 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (4), în sancțiune, cuvintele „de la 20 la 40 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 40 la 60 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (5), în sancțiune, cuvintele „de la 15 la 30 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 30 la 50 de unități 
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convenționale”; 

la alineatul (6), în sancțiune, cuvintele „de la 20 la 30 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 30 la 50 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (7), în sancțiune, cuvintele „de la 40 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (8), în sancțiune, cuvintele „de la 20 la 30 de unități 

convenționale” și „de la 40 la 50 de unități convenționale” se substituie 

respectiv cu cuvintele „de la 30 la 50 de unități convenționale” și „de la 100 

la 150 de unități convenționale”. 

 

Pct. 48 se va expune, după cum urmează (fiind inclus și textul din proiect):  

48. La articolul 122: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 40 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (2), în sancțiune cuvintele „de la 40 la 50 de unități convenționale” 

se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități convenționale”; 

la alineatul (3), în sancțiune, cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 100 la 150 de unități 

convenționale”. 

la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 70 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 127: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 5 la 10 de unități convenționale” 

se substituie cu cuvintele „de la 20 la 40 de unități convenționale”; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 5 la 10 de unități convenționale” 

se substituie cu cuvintele „de la 20 la 40 de unități convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 128: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 20 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 100 la 150 de unități 
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convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 135: 

în sancțiune, cuvintele „de la 5 la 10 unități convenționale” se substituie cu 

cuvintele „de la 10 la 20 de unități convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 136: 

în sancțiune, cuvintele „cu avertisment sau” se exclud, iar cuvintele „de la 10 

la 20 de unități convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 20 la 30 de 

unități convenționale”. 

 

Pct. 54 se va expune, după cum urmează (fiind inclus și textul din proiect): 

54. Articolul 137: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 20 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 20 la 30 de unități 

convenționale”. 

la alineatul (2), cuvintele „de la 100 la 200 de unități convenționale” se 

substituie cu cuvintele „de la 70 la 200 de unități convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

La articolul 140 alineatul (1): 

în dispoziție, după cuvintele „sau nimicirea plantelor,” se introduc cuvintele „ 

precum și comercializarea acestora”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 141: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 30 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 40 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (3), în sancțiune, cuvintele „de la 40 la 50 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 142: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 30 de unități 
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convenționale” și „de la 100 la 300 de unități convenționale” se substituie 

respectiv cu cuvintele „de la 30 la 60 de unități convenționale” și „de la 200 la 

400 de unități convenționale”; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 30 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 30 la 60 de unități 

convenționale”. 

 

Pct. 55 se va expune, după cum urmează (fiind inclus și textul din proiect 

într-o redacție nouă): 

55. Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

La articolul 143, sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 144: 

în sancțiune, cuvintele „de la 30 la 40 de unități convenționale” și cuvintele 

„de la 20 la 40 de ore” se substituie respectiv cu cuvintele „de la 50 la 100 de 

unități convenționale” si „de la 40 la 60 de ore”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 145: 

în titlu, după cuvintele „neadmiterea inspectării obiectivelor” se introduc 

cuvintele „ , neexecutarea indicațiilor obligatorii”; 

în dispoziție, după cuvintele „inspectarea obiectivelor” se introduc cuvintele „ 

, neexecutarea indicațiilor obligatorii”; 

în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 20 de unități convenționale” se substituie 

cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 147: 

alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 20 de unități convenționale” 

se substituie cu cuvintele „de la 20 la 40 de unități convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 153: 

în sancțiune, cuvintele „de la 10 la 20 de unități convenționale” se substituie 

cu cuvintele „de la 20 la 40 de unități convenționale”. 

 

Pct. 57 se va expune, după cum urmează (fiind inclus și textul din proiect):  
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57. Articolul 154: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „de la 20 la 40 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 40 la 60 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „de la 40 la 80 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins: „se sancționează cu 

amendă de la 40 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau 

cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu 

amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu 

funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de 

a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an”; 

la alineatul (10), în sancțiune, cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 100 la 150 de unități 

convenționale”; 

la alineatul (11), în sancțiune, cuvintele „de la 50 la 100 de unități 

convenționale” se substituie cu cuvintele „de la 100 la 200 de unități 

convenționale”. 

 

Proiectul de lege se va completa cu următorul conținut: 

Articolul 156: 

în sancțiune, cuvintele „de la 50 la 100 de unități convenționale” se substituie 

cu cuvintele „de la 70 la 120 de unități convenționale”. 

Argumentarea necesității completării prevederilor Codului contravențional cu 

prevederile menționate mai sus, reiese din faptul că, contravențiile în 

domeniul protecției mediului, stabilite în Capitolul IX din Codul 

contravențional al Republicii Moldova, apără valorile ocrotite de legislația 

privind protecția mediului înconjurător si folosirea rațională a resurselor 

naturale, iar sancțiunile stabilite în articolele din capitolul respectiv au drept 

scop prevenirea săvîrșirii de contravenții. 

Actualmente, majoritatea din sancțiunile contravenționale indicate la acest 

capitol sunt mult prea blînde pentru componențele de contravenții de acest 

gen, fiind puse în pericol valorile ocrotite prin lege. 

În același rînd, nu este necesară majorarea sancțiunilor și pentru persoanele 

juridice, în cazul articolelor propuse spre completare, reieșind din 

considerentul că, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2
2
) și (2

3
) din Codul 

contravențional, comiterea repetată de către persoana juridică, precum și 

comiterea de către persoana juridică a treia oară și mai mult, a încălcărilor 

specificate în partea specială a cărții întîi a prezentului cod, se sancționează cu 
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amendă în mărime dublă și respectiv triplă din suma amenzii în valoarea 

limitei maxime, indicată în partea specială a cărții întîi. 

Prin urmare, reieșind din cele menționate mai sus, se solicită includerea în 

proiectul Legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al 

RM inclusiv și a propunerilor din prezentul aviz. 

6.  Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

43. Comunică lipsă de obiecții și propuneri. 43. - 

7.  Ministerul Sănătății 44. Comunică lipsă de obiecții și propuneri. 44. - 

8.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor 

45. Comunică lipsă de obiecții și propuneri. 45. - 

 

 

 

Viceministru                                                                                                    Nicolae EȘANU 
 


