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Proiect  

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. –  Articolul 215 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

la alineatul (1), textul „de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de pînă la 1 an” se substituie cu textul „de la 720 la 1000 unităţi 

convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani”; 

la alineatul (2), textul „de pînă la 5 ani” se substituie cu textul „de pînă la 7 

ani”. 

Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Se completează cu articolul 76
1
 cu următorul cuprins: 

„Articolul 76
1
. Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și 

combatere a bolilor epidemice  

(1) Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire sau combatere a 

bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică 

se sancționează cu amendă de la 450 la 500 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la  1000 la 1500 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(2) Prezentarea intenționată falsă sau incompletă a datelor ori refuzul de a 

prezenta datele necesare completării fișei epidemiologice 

se sancționează cu amendă de la 450 la 500 unități convenționale.”. 



 

2. Articolul 400: 

la alineatul (1), după cifra „73,” se completează cu cifra „76
1
,”; 

la alineatul (3
3
), după cuvintele „Contravențiile prevăzute la art.” se 

completează cu cifra „76
1
,”. 

3. La articolul 406 alineatul (1), după textul „art. 55
3
” se completează cu  

cifra „76
1
”. 

Art. III. – Articolul 55 alineatul (1) din Legea nr. 10/2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, se completează cu pct. 6) cu 

următorul cuprins: 

„6) decide suspendarea întrunirilor sau a evenimentelor la nivel național și al 

unităților administrativ-teritoriale, în baza propunerilor Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale.”. 

Art. IV. – Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul (6) alineatul (1) litera g) după cuvintele „securității statului“ 

se completează cu cuvintele „sau reducerii riscului de declanșare a urgenței de 

sănătate publică“ 

2. La articolul 7 alineatul (2), textul „sau a sănătăţii subiecţilor datelor cu 

caracter personal. Dacă scopurile menţionate se referă la alte persoane sau la 

societate în general, iar subiecţii datelor cu caracter personal nu şi-au dat 

consimţămîntul în scris şi în mod neechivoc, urmează să fie obţinută autorizaţia 

Centrului în modul stabilit de lege.” se substituie cu textul „a sănătăţii subiecţilor 

datelor cu caracter personal, precum și reducerea riscului de declanșare a urgenței 

de sănătate publică. ”. 

Art. V. - Prezenta lege întră în vigoare la data publicării. 

 

Președintele Parlamentului 


