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Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege pentru 

modificarea unor acte legislative (art. 248, 2642 Cod penal, art. 287 Cod contravențional). 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei 

 

 

 



 

Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E  

 

pentru modificarea unor acte legislative  

(art. 248, 2642 Cod penal, art. 287 Cod Contravențional) 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. - Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1. Articolul 248: 

la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:  

„se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 5 

ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi 

convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”; 

la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:  

„se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de pînă la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 

la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu 

lichidarea persoanei juridice.”; 

la alineatul (3), sancțiunea va avea următorul cuprins:  

„se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de la 4 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 

15000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu 

lichidarea persoanei juridice.”; 

la alineatul (4), textul „de la 3 la 8 ani” se substituie cu textul „de la 5 la 10 ani”, iar textul 

„de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale” cu textul „de la 8000 la 15000 unităţi 

convenţionale”; 

la alineatul (5), textul „de la 3 la 10 ani” se substituie cu textul „de la 5 la 12 ani”, iar textul 

„de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale” cu textul „de la 10000 la 15000 unităţi 

convenţionale”. 

 

2. se completează cu articolul 2642 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2642. Desfășurarea curselor ilegale 

(1)  Participarea conducătorului mijlocului de transport la întreceri,  concursuri sau 

antrenamente neautorizate pe drumurile publice 

 se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore cu (sau fără) privarea de dreptul de a 

conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani.  

(2)  Acțiunea prevăzută la alin. (1), ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii, 



se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani cu 

(sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani. 

(3)  Acțiunea prevăzută la alin. (1)  săvîrşită în stare de ebrietate 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 950 la 1350 unităţi convenţionale, sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în 

toate cazurile cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. 

(4)  Acțiunea prevăzută la alin. (1), care a provocat: 

a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătăţii; 

b) decesul unei persoane, 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de 

transport. 

(5)  Organizarea întrecerilor, concursurilor sau antrenamentelor neautorizate pe drumurile 

publice 

se pedepseşte cu se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 1500 unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu 

închisoare de la 1 la 2 ani.”. 

 

Articolul II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (Republicat în 

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

modifică după cum urmează:   

1. Articolul 2431: 

alineatul (1) devine alineat unic; 

alineatele (2)-(4) se abrogă. 

2. La articolul 287 alineatul (10), textul „de la 60 la 90” se substituie cu textul „de la 90 la 

200”. 

 

Articolul III. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 

 

 

Președintele Parlamentului 


