
                                        Proiect 

 

 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

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 și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 77 alineatul (1) litera d) cuvintele „ură socială, naţională, rasială 

sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”. 

 

2. Se completează cu art. 134
14

, cu următorul cuprins: 

„Articolul 134
14

. Motive de prejudecată, dispreț sau ură  

Prin motive de prejudecată, dispreț sau ură se înțeleg raționamente ale 

făptuitorului determinate de atitudinea ostilă sau discriminatorie a acestuia generată 

din motive, fie ele reale sau percepute ca fiind reale, de rasă, culoare, origine etnică, 

națională sau socială, sex, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii 

politice sau de orice altă natură, apartenență la majoritatea națională, la o minoritate 

națională sau la un grup, naștere sau descendență, dizabilitate, sănătate, vîrstă, 

orientare sexuală, identitate de gen, sau bazate pe orice alt criteriu.”. 

 

3. La articolul 135
1
 alineatul (1) litera e), cuvintele „formă de violenţă sexuală” 

se substituie cu cuvintele „acţiune violentă cu caracter sexual”. 

 

4. La articolul 145, alineatul (2) litera l), cuvintele „ură socială, naţională, rasială 

sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”. 

 

5. Articolul 150 alineatul (2) se completează cu litera d
1
) cu următorul cuprins: 

„d
1
) din motive de prejudecată, dispreț sau ură.”. 

 

6. La articolul 151 alineatul (2) litera i), cuvintele „ură socială, naţională, rasială 

sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”. 

 

7. La articolul 152, alineatul (2) litera j), cuvintele „ură socială, naţională, rasială 

sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”. 

 

8. La articolul 155, alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu 

alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Aceeași faptă  săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură 

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 4 ani.”. 

 



9. Articolul 158 alineatul (3) se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) au fost săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură.”. 

 

10. Articolul 160 alineatul (3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) au fost săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură,”. 

 

11. La articolul 162: 

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

„(1
1
) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură  

se pedepsește 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.”; 

 

12. La articolul 163: 

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

„(1
1
) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură  

se pedepseşte cu închisoare de la 1 pînă la 3 ani.”; 

 

13. Articolul 164 alineatul (2) se completează cu litera h) cu următorul cuprins: 

„h) din motive de prejudecată, dispreț sau ură.”. 

 

14. Articolul 165 alineatul (2) se completează cu litera h) cu următorul cuprins: 

„h) din motive de prejudecată, dispreț sau ură,”. 

 

15. Articolul 166 alineatul (2) se completează cu litera d
1
) cu următorul cuprins: 

„d
1
) din motive de prejudecată, dispreț sau ură;”. 

 

16. La articolul 166
1
, alineatele (2) și (4) se completează cu litera h), cu 

următorul cuprins: 

„h) din motive de prejudecată, dispreț sau ură;”. 

 

17. La articolul 167, alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu 

alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură  

se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de 

a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 

5 ani.”. 

 

18. Articolul 168 alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

„e) din motive de prejudecată, dispreț sau ură,”. 

 

19. Articolul 171 alineatul (2) se completează cu litera g), cu următorul cuprins: 

„g) săvîrșit din motive de prejudecată, dispreț sau ură;”. 

 

20. Articolul 172 alineatul (2) se completează cu litera h), cu următorul cuprins: 

„h) săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură;”. 

 



21. La articolul 173, alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu 

alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Aceeași faptă  săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 700 unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare 

de pînă la 4 ani.”. 

 

22. Articolul 184 alineatul (2) se completează cu litera b
1
) cu următorul cuprins: 

„b
1
) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură;”. 

 

23. Articolul 187 alineatul (2) se completează cu litera g), cu următorul cuprins: 

„g) săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură;”. 

 

24. Articolul 188 alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) din motive de prejudecată, dispreț sau ură,”. 

 

25. Articolul 189 alineatul (3) se completează cu litera g), cu următorul cuprins: 

„g) săvîrșite din motive de prejudecată, dispreț sau ură;”. 

 

26. Articolul 193 alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu 

alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură  

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani.”. 

 

27. La articolul 197, alineatul (2) litera b), cuvintele „ură socială, naţională, 

rasială sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”. 

 

28. Articolul 211 alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) din motive de prejudecată, dispreț sau ură.”. 

 

29. La articolul 212, alineatul (3) se completează cu litera c) cu următorul 

cuprins: 

„c) din motive de prejudecată, dispreț sau ură.”. 

 

30. Articolul 217
6
 alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins: 

„f) din motive de prejudecată, dispreț sau ură;”. 

 

31. La articolul 222, alineatul (2) litera b), cuvintele „ură socială, naţională, 

rasială sau religioasă” se substituie cu cuvintele „prejudecată, dispreț sau ură”. 

 

32. Articolul 282 se completează cu alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

„(1
1
) Aceeași faptă săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț sau ură  

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 9 ani.”. 

 

33. Articolul 287 alineatul (2) se  completează cu litera c) cu următorul cuprins: 

„c) din motive de prejudecată, dispreț sau ură;”. 

 



34. Articolul 346 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre  

                           incitarea la ură, discriminare sau dezbinare  

  Acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-

media, scrise şi electronice, îndreptate spre incitarea la ură, discriminare sau 

dezbinare naţională, teritorială, etnică, rasială sau religioasă, spre înjosirea onoarei şi 

demnităţii naţionale, precum şi limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori 

stabilirea de avantaje, directe sau indirecte persoanelor, în funcţie de rasă, culoare, 

origine etnică, națională sau socială, sex, caracteristici genetice, limbă, religie sau 

convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la majoritatea 

națională, la o minoritate națională sau la un grup, naștere sau descendență, 

dizabilitate, sănătate, vîrstă, orientare sexuală, identitate de gen, sau orice alt criteriu, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 250 unităţi convenţionale sau cu 

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

de la 1 an pînă la 5 ani.”. 

 

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:  

 

1. Articolul 43 alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins: 

„h) săvîrșirea contravenției din motive de prejudecată, dispreț sau ură.”. 

 

2. Se completează cu capitolul V
1
 cu următorul cuprins: 

„Capitolul V
1
 

ÎNŢELESUL UNOR TERMENI 

SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD 

Articolul 46
1
. Motive de prejudecată, dispreț sau ură  

Prin motive de prejudecată, dispreț sau ură se înțeleg raționamente ale 

făptuitorului determinate de atitudinea ostilă sau discriminatorie a acestuia generată 

din motive, fie ele reale sau percepute ca fiind reale, de rasă, culoare, origine etnică, 

națională sau socială, sex, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii 

politice sau de orice altă natură, apartenență la majoritatea națională, la o minoritate 

națională sau la un grup, naștere sau descendență, dizabilitate, sănătate, vîrstă, 

orientare sexuală, identitate de gen, sau bazate pe orice alt criteriu.”. 

 

3. Articolul 69 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Faptele prevăzută de alineatul (1) sau (2) săvîrșite din motive de 

prejudecată, dispreț sau ură, 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pînă la 60 de ore.”. 

 

4. La articolul 70, alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu 

alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Fapta prevăzută de alineatul (1) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț 

sau ură, 



se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pînă la 60 de ore, 

sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a 

deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen 

de la 6 luni la un an.”. 

 

5. La articolul 75, alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu 

alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Fapta prevăzută de alineatul (1) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț 

sau ură, 

se sancţionează cu amendă de la 90 la 130 de unităţi convenţionale.”. 

 

6. Articolul 78 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Faptele prevăzută de alineatul (2) sau (3) săvîrșite din motive de 

prejudecată, dispreț sau ură, 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pînă la 60 de ore, sau cu arest 

contravenţional pînă la 15 zile.”. 

 

7. La articolul 104, alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu 

alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Fapta prevăzută de alineatul (1) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț 

sau ură, 

se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii pînă la 60 de ore.”. 

 

8. La articolul 354, alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu 

alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Fapta prevăzută de alineatul (1) săvîrșită din motive de prejudecată, dispreț 

sau ură, 

se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.”. 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 

 
 

 


