
 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor a Raportului de expertiză anticorupție 

la proiectul Legii pentru pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(Crimele motivate de prejudecată, dispreț sau ură) 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Centrul Național 

Anticorupție 
Art. 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 şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: Articolul II. - Codul 

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

2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

La articolul I autorul recurge la abreviere iar la articolul II utilizează 

formula normală, de aceea se impune fie abrevierea ambelor articole, fie 

utilizarea normală a acestora (în ambele cazuri). 

Recomandarea: Ca o observaţie neînsemnată ce ţine de forma textului 

proiectului, recomandăm autorului uniformizarea stilistică a Art. I şi Art. 

II. 
 

 

Art. 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 şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: Pct.10. Articolul 160 

alineatul (3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: ,,d) au 

fost săvârşite din motive de prejudecată, dispreţ sau ură,". Pct.11 La 

articolul 162: 

se completează cu alineatul (1/1) cu următorul cuprins: 

„(1/1) Aceeaşi faptă săvârşită din motive de prejudecată, dispreţ sau 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Componentele de infracțiuni 

menționate în calitate de agravante 

prezintă un pericol social mai sporit 

pentru care și legislația penală ar trebui 

să ia o atitudine mai dură. Totodată, 

menționăm că pedepsele sunt corelate 

cu pragul maxim al componentelor de 

bază ale infracțiunilor. Astfel, în care 



ură se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 700 unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 

150 la 240 de ore."; Pct.12. La articolul 163: 

se completează cu alineatul (1/1) cu următorul cuprins: 

„(1/1) Aceeaşi faptă săvârşită din motive de prejudecată, dispreţ sau 

ură se pedepseşte cu închisoare de la 1 până la 3 ani."; 

Nu subapreciem pericolul social prezentat de fenomenul discriminării şi 

susţinem efortul autorului proiectului să aducă în concordanţă legislaţia 

naţională cu standardele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii 

infracţiunilor comise din ură, dispreţ sau prejudecată. 

Cu toate acestea, nu considerăm pe deplin justificată o atitudine 

generalizatoare, conform căreia toate faptele de discriminare au un nivel de 

gravitate atât de sporit/înalt încât persoanei care le comite trebuie să-i fie 

aplicată (în mod automat) o pedeapsă mai mare decât cea stabilită deja în 

legea penală. Reglementările propuse pentru art.160 din Codul penal 

nr.985/2002 care incriminează efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale, 

pentru art.162 care incriminează neacordarea de ajutor unui bolnav, precum 

şi pentru art.163 care incriminează lăsarea în primejdie, autorul nu doar 

completează lista circumstanţelor agravante dar şi deplasează accentele de 

la valoarea ocrotită prin lege - relaţiile sociale a căror existenţă şi 

desfăşurare normală sunt condiţionate de ocrotirea vieţii sau sănătăţii 

persoanei. 

Recomandarea: Recomandăm autorului să reevalueze prevederile 

propuse, prin prisma raportului: infracţiunea comisă - pericol social - 

sancţiunea aplicată, cu o eventuală excludere sau revizuire a textului 

Art.l, pct.10, 11, şi 12. 
 

 

alin. (1) prevede sancțiunea de 300 la 

500 u.c., agravanta nu poate prevedea 

mai puțin de 500 u.c., or, o astfel de 

reglementare va crea posibilitatea 

aplicării pentru agravantă o sancțiune 

mai mică decît pentru componența de 

infracțiune de bază. 

  

 

                                                          MINISTRU                                         Vladimir CEBOTARI 


