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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E  

 

pentru modificarea unor acte normative 

(modificarea Codului penal și Codului contravențional) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. 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. În tot cuprinsul Codului penal cu modificările şi completările ulterioare, 

cuvântul „telecomunicaţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele 

„comunicaţii electronice”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

2. Articolul 24 se abrogă. 

 

3. La articolul 54 alineatul (1) textul „Persoana în vîrstă de pînă la 18 ani” se 

substituie cu textul „minorul”. 

 

4. La articolul 60 : 

alineatul (1) litera a) textul „2 ani” se substituie cu textul „3 ani”; 

 

5. La articolul 71 alineatul (3) cuvintele „femeilor și” se exclud. 

 

6. La articolul 72 alineatul (5) textul „Persoanele care nu au atins vîrsta de 18 

ani” se substituie cu cuvântul „minorii”. 

 

7. Articolul 75 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins: 

„(21) La stabilirea pedepsei penale, instanța de judecată urmează să examineze 

prioritar și să motiveze corespunzător posibilitatea și oportunitatea reducerii 

pedepsei cu închisoarea și să extindă aplicarea pedepselor și măsurilor alternative.”. 

 

8. La articolul 76 alineatul (1) litera i) textul „a substanţelor menţionate la 

art.24” se substituie cu cuvintele „a alcoolului sau altor substanțe”. 

 

9. La articolul 77 alineatul (1) litera j) textul „substanţelor menţionate la art.24” 

se substituie cu cuvintele „alcoolului sau altor substanțe”. 

 

10. Se completează cu articolul 791 cu următorul cuprins: 



„Articolul 791. Aplicarea pedepsei în cazul judecății pe baza probelor 

administrate în faza de urmărire penală 
În cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în 

rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza 

de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă 

prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege 

în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe 

viaţă, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.”. 

 

11. Articolul 80 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 80. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaștere 

a vinovăției 

În cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaştere a 

vinovăţiei, iar instanţa de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă 

prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare sau cu muncă neremunerată în 

folosul comunităţii, se reduc cu o treime, iar limitele de pedeapsă prevăzute de lege 

în cazul pedepsei cu amendă, se reduc cu o pătrime. Dacă pedeapsa prevăzută de 

lege este detenţiunea pe viaţă, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.”. 

 

12. La articolul 82 alineatul (1), cuvintele „periculoasă și recidivă deosebit 

de periculoasă” se exclud. 

 

13. La articolul 85 alineatul (1) textul „care nu au mai fost condamnate” se 

exclude. 

 

14. La articolul 88 alineatul (1) cuvintele „în luni și ani” se substituie cu 

cuvintele „în zile, luni și ani”.  

 

15. Articolul 90:  

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Persoanelor care au săvîrşit infracţiuni deosebit de grave, excepţional de 

grave, infracțiuni prevăzute la art.165, art.1661 alin.(2)–(4), art.171, 206, precum şi 

în cazul recidivei periculoase sau deosebit de periculoase, condamnarea cu 

suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică.”  

se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins 

„(61) În cazul condamnării minorului cu suspendarea condiționată a executării 

pedepsei, participarea la programul probațional este obligatorie.”; 

 

16. La articolul 901 alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Prezentul articol nu se aplică în cazul infracţiunilor deosebit de grave şi 

excepţional de grave, precum şi al infracţiunilor prevăzute la art.165, 

art.1661 alin.(2)–(4), art.171 și 206.” 

 

17.  Articolul 92:  



la alineatul (1), cuvintele „pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai 

puțin grave și grave” se exclud; 

la alineatul (2), cuvintele „și jumătate” se substituie prin cuvântul „ , jumătate”, 

iar, la final, se completează cu textul „și cel puțin trei pătrimi din termenul de 

pedeapsă pentru o infracțiune deosebit de gravă sau excepțional de gravă.”; 

se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 

„(31) În privința persoanelor care execută pedeapsa detențiunii pe viață 

înlocuirea părții neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată 

numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puţin 30 de ani de închisoare, fără 

a se lua în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă.”. 

 

18.  Articolul 106 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 

„(6) În cazul săvîrșirii infracțiunilor prevăzute de art.264 alin. (2), (4) și (6) și 

art.266 de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiuni 

similare, mijlocul de transport utilizat la comiterea infracțiunii sau contravaloarea 

acestuia este  supusă confiscării speciale”. 

 

19. La articolul 107 alin. (3), după cuvintele „săvârșirii de infracțiuni prevăzute 

la art.” se completează cu cifra „165”. 

 

20. La articolul 13412: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) Prin stare de ebrietate alcoolică se înţelege starea persoanei care are 

concentraţia de alcool în sînge de la 0,3 g/l şi mai mult sau concentraţia vaporilor de 

alcool în aerul expirat de la 0,15 mg/l şi mai mult.” 

alineatul (3) se abrogă;  

 

21. Se completează cu Articolul 1322 cu următorul cuprins: 

„Articolul 1322. Mijloace de plată fără numerar 

(1) Prin mijloc de plată fără numerar se înțelege un instrument de plată fără 

numerar, un instrument de plată electronică, o monedă electronică sau o monedă 

virtuală. 

(2) Prin instrument de plată fără numerar se înțelege un dispozitiv, un obiect 

sau o înregistrare, care este protejat, nematerial sau material sau o combinație a 

acestora, altul decît monedele legale și care, singur sau împreună cu o procedură sau 

un set de proceduri, permite deținătorului sau utilizatorului să transfere bani sau 

valoare monetară, inclusiv prin monedă electronică sau o monedă virtuală. 

(3) Prin instrument de plată electronică se înțelege un instrument care permite 

efectuarea de retrageri de numerar, de încărcare și descărcare a monedei electronice, 

precum și transferuri de fonduri, altele decît cele executate de către instituțiile 

financiare. 

(4) Prin monedă electronică se înțelege valoare monetară stocată electronic, 

inclusiv magnetic, reprezentînd o creanţă asupra emitentului, care este emisă la 

primirea fondurilor (altele decît moneda electronică), în scop de efectuare a unor 



operaţiuni de plată, şi care este acceptată de o persoană alta decît emitentul de 

monedă electronică. 

(5) Prin moneda virtuală se înțelege o reprezentare digitală a valorii care nu 

este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în 

mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de 

monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc 

de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic.” 

 

22. Se completează cu articolele 13423 și 13424 cu următorul cuprins: 

„Articolul 13423. Entitate neconstituțională 

Prin entitate neconstituțională se înțelege structura creată pe teritoriul 

unui stat, în afara reglementărilor constituţionale ale statului respectiv şi 

nerecunoscută în conformitate cu prevederile internaţionale.” 

 

23. Se completează cu articolul 13424 cu următorul cuprins: 

„Articolul 13424. Structură informativă ilegală 

Prin structură informativă ilegală se înţelege orice structură creată în afara 

reglementărilor constituţionale şi legale ale statului, în scopul culegerii şi prelucrării 

informaţiilor ce conţin secret de stat, altor informaţii ce pot fi folosite pentru 

comiterea unor acţiuni în dauna suveranităţii, independenţei, inviolabilităţii 

teritoriale, securităţii de stat sau capacităţii de apărare a Republicii Moldova, precum 

şi în scopul recrutării persoanelor cu scopul acordării sprijinului în astfel de acţiuni.” 

 

24. La articolul 135 litera e) cuvântul „copii” se substituie cu cuvântul 

„minori”. 

 

25. La articolul 137 alineatul (3) litera f) textul „copiilor care nu au împlinit 

vîrsta de 18 ani” se substituie cu cuvântul „minorilor”. 

 

26. La articolul 158 alineatul (3) litera e) cuvântul „copil” se substituie cu 

cuvântul „minor”. 

 

27. La articolul 165: 

în sancțiunea alineatului (1), textul „cu închisoare de la 6 la 12 ani” se substituie 

cu textul „cu închisoare de la 6 la 10”; 

în sancțiunea alineatului (2), textul „cu închisoare de la 7 la 15 ani” se substituie 

cu textul „cu închisoare de la 7 la 12”.  

 

28. La articolul 1651: 

alineatul (1) pe tot parcursul textului, cuvintele „sau trafic de copii” se exlude; 

alineatul (2) cuvântul „copil” se substituie cu cuvântul „minor”; 

 

29. La articolul 168 alineatul (2) litera b) cuvântul „copil” se substituie cu 

cuvântul „minor”. 

 



30. Articolul 177 alineatul (2):  

în dispoziție se completează cu lit. d) cu următorul cuprins: 

„d) prin intermediul tehnologiilor informaţionale ori comunicațiilor 

electronice” 

în sancțiune după cuvintele „sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii 

de la 180 la 240 de ore,” se completează cu textul „sau cu închisoare de pînă la 2 

ani,”; 

 

31. Se completează cu articolul 1771 cu următorul cuprins: 

„Articolul 1771. Uzurpare de identitate  

(1) Acțiunea manifestată prin însușirea sau folosirea ilegală a datelor cu 

caracter personal ale unui subiect de date sau identificărilor unei alte persoane 

juridice, inclusiv folosirea unor indice, însemne sau procedee care emit și/sau 

simulează comportamentul/activitatea unei alte persoane fizice sau juridice, fără 

acordul titularului, care are drept scop de a produce consecințe materiale sau 

nemateriale,  

se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale 

sau cu închisoare de la 6 luni până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul 

de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de până 

la 5 ani.”. 

32. Se completează cu articolul 1772 cu următorul cuprins: 

„Articolul 1772. Falsul de identitate”  

(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei 

persoane, prin semnarea unui act de dispoziție, înregistrarea și/sau utilizarea 

conturilor de utilizatori pe platformele de socializare, portalurilor web, adreselor 

poștale electronice, numerelor de telefon, a cardurilor de acces sau a altor servicii 

ale societății informaționale, cu excepția utilizării unor pseudonime care nu duc 

atingere identității sau pseudonimelor unor altor subiecți de date, pentru a induce sau 

a menține în eroare în scopul producerii unei consecințe juridice,  

se pedepsește cu amenda în mărime de la 500 la 3000 de unități convenționale 

sau cu închisoare de la 6 luni până la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul 

de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de pînă 

la 5 ani. 

      (2) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități 

altei persoane, prin fabricarea și/sau utilizarea frauduloasă a unui act de identitate 

din sistemul național de pașapoarte, legitimație, permis, diploma, certificat, extras, 

cazier, a unui cont de plăți a numerelor de înmatriculare auto, polițelor de asigurare, 

sau oricare alt act sau mijloc prin care se pretinde o anumită calitate, pentru a induce 

sau a menține în eroare în scopul producerii unei consecințe juridice,  

se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 de unități 

convenționale sau cu închisoare de la 6 luni pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu 

privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe 

un termen de pînă la 7 ani. 

 



33. La articolul 178 alineatul (1), după cuvântul „telefonice” conjuncția „și” se 

exclude și după cuvintele „înștiințărilor telegrafice” se completează cu textul „sau 

altor tipuri de comunicări”. 

 

34. Articolul 192 se abrogă: 

 

35. Articolul 1995 se abrogă. 

 

36. La articolul 201 alineatul (2) textul „nu au împlinit vîrsta de 18 ani” se 

substituie cu cuvintele „sunt minori”.  

 

37. Articolul 2012 se abrogă. 

 

38.  Articolul 204 se abrogă. 

 

39. La articolul 205: 

alineatul (1) cuvântul „copilului” se substituie cu cuvântul „minorului”; 

alineatul (3) pe tot parcursul textului cuvântul „copilului” se substituie cu 

cuvântul „minorului”; 

alineatul (4) cuvântul „copii” se substituie cu cuvântul „minori”. 

 

40. La articolul 206: 

titlul va avea următorul cuprins: „Articolul 206. Traficul de minori”; 

alineatul (1) 

cuvântul „copil” se substituie cu cuvântul „minor”; 

în sancțiune textul „cu închisoare de la 10 la 12 ani” se substituie cu textul „cu 

închisoare de la 7 la 12 ani”; 

alineatul (2) litera c) cuvântul „copilului” se substituie cu cuvântul „minorului”; 

alineatul (3)  

litera d1) cuvântul „copilului” se substituie cu cuvântul „minorului”; 

litera e) cuvântul „copilului” se substituie cu cuvântul „minorului”; 

litera e1) cuvântul „copilului” se substituie cu cuvântul „minorului”; 

litera f) cuvântul „copil în vârstă de pînă la 14 ani” se substituie cu cuvântul 

„minor în vârstă de pînă la 14 ani”; 

alineatul (4) cuvântul „copii” se substituie cu cuvântul „minori”. 

 

41. Articolul 2061 va avea următorul cuprins: 

„2061. Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este 

victimă a traficului de minori 

(1) Utilizarea produselor și/sau serviciilor care constituie rezultatul exploatării 

în infracțiunea de trafic de minori, prestate de o persoană despre care beneficiarul 

știe că este victima acestei infracțiuni, dacă această faptă nu întrunește elementele 

traficului de ființe umane sau ale traficului de minori, 

            se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei 



juridice, în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul 

de a exercita o anumită activitate. 

(2) Persoana care a săvârșit fapta prevăzută la alin.(1) este liberată de 

răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre comiterea de către alte 

persoane a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane sau trafic de minori, a ajutat la 

descoperirea infracţiunilor respective sau a contribuit activ la cercetarea acestor 

cazuri.”  

 

42. Articolul 207 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 207. Scoaterea ilegală a minorilor din ţară 

(1) Scoaterea minorului din ţară în baza unor acte false sau prin eludarea de la 

controlul efectuat la trecerea frontierei în alte scopuri decît cele menționate la art. 

206, 

se pedepsește cu închisoare de pînă la 3 ani 

 

(2) Aceleași acțiuni săvîrșite cu abandonarea minorului în străinătate, 

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani. ” 

 

43. La articolul 208 alineatul (2) cuvântul „copilului” se substituie cu cuvântul 

„minorului”. 

 

44. La articolul 2081 cuvântul „copii” la orice formă gramaticală se substituie 

cu cuvântul „minori” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

45. La articolul 2082:  

titlul va avea următorul cuprins: „Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia 

practicată de un minor.”; 

cuvintele „că nu a împlinit vârsta de 18 ani” se substituie cu cuvintele „este 

minor”. 

 

46. Articolul 2131 se abrogă. 

 

47. La articolul 215 alineatul (1): 

după cuvântul „provocat" se completează cu textul „sau a contribuit la” 

sancţiunea va avea următorul cuprins: "se pedepseşte cu amendă în mărime de 

la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar 

persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi 

convenţionale cu (sau fără) lichidarea persoanei juridice.” 

 

48. La articolul 217:  



în sancțiunea alineatului (2) textul „sau cu închisoare de pînă la 1 an,” se 

exclude; 

în sancțiunea alineatului (3) textul „de pînă la 4 ani” se substituie cu textul „de 

pînă la 1 an”; 

în sancțiunea alineatului (4) textul „de la 1 la 6 ani” se substituie cu textul „de 

pînă la 4 ani”. 

 

49. Articolul 2175 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 2175. Organizarea consumului ilegal de droguri sau 

etnobotanice 
Organizarea consumului ilegal de droguri etnobotanice sau analogii acestora 

 se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1050 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de la 2 la 5 ani.” 

 

50. Titlul Capitolului IX va avea următorul cuprins: 

„Infracțiuni de mediu”  

 

51. Articolul 223:  

Titlul articolului va avea următorul cuprins: „Încălcarea cerințelor de 

mediu”; 

alineatul (1) sintagma „securităţii ecologice” se substituie cu cuvintele „de 

mediu”; 

după cuvântul „ proiectarea” se introduce cuvântul „evaluarea, avizarea”; 

după cuvântul „construcția” se introduc cuvintele „reconstrucția, lichidarea, 

demolarea”; 

după cuvintele „construcțiilor industriale” se introduce cuvântul 

„hidrotehnice,”; 

după cuvântul „științifice” se introduc cuvintele „locative, educaționale, 

culturale”; 

după cuvintele „dacă aceasta a” se completează cu cuvintele „cauzat daune în 

proporții mari, inclusiv mediului”, iar textul ,,provocat: a) mărirea esenţială a 

nivelului radiaţiei; b) daune sănătăţii populaţiei; c) pieirea în masă a animalelor; d) 

alte urmări grave,” se exclude; 

în sancţiunea alineatului (1),  

textul  „la 2 la 5 ani”  se substituie cu textul „pînă la 3 ani”, textul ,,până la 5 

ani” se substituie cu textul ,, pînă la 3 ani”; 

după textul „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate” se 

completează cu textul „pe un termen de pînă la 5 ani” 

 

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 

   „(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat: 

         a) depășirea nivelului radiaţiei;  

         b) daune sănătăţii populaţiei;  

         c) pieirea animalelor;  



         d) daune în proporții deosebit de mari, 

       se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi  

convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de 

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

de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 

la 9000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 

pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.” 

 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

   ”(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat din imprudență     

decesul unei sau mai multor persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.” 

 

52. La articolul 224 : 

sancțiunea alineatului (1) după textul „cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumită activitate” se completează cu textul „pe un termen de pînă la 5 ani”; 

sancțiunea alineatului (2) după textul „cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumită activitate” se completează cu textul „pe un termen de la 2 la 5 ani”; 

sancțiunea alineatului (3) după textul „cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumită activitate” se completează cu textul „pe un termen de 5 ani”; 

 

53. Articolul 225: 

alineatul (1)  

după cuvintele ,,de către o persoană cu funcție de răspundere” se completează 

cu sintagma ,, , persoană publică și/sau o persoană cu funcție de demnitate publică”; 

litera a) cuvintele ,,îmbolnăvire în masă a” se substituie cu cuvintele ,,daune 

sănătății”; 

litera b) cuvintele ,,în masă a” se exclud; 

litera c) după cuvântul ,,persoanei” se completează cu cuvintele ,,din 

imprudență”; 

litera d), cuvintele „alte urmări grave” se substituie cu cuvintele „daune în         

proporții mari”; 

în sancțiune după textul „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită 

activitate” se completează cu textul „pe un termen de pînă la 5 ani”. 

 

alineatul (2)  

după cuvintele „aceleași acțiuni soldate cu” se completează cu textul „daune în 

proporții deosebit de mari sau”, cuvintele ,,a două” se substituie cu cuvintele ,,a 

unei”, iar după cuvântul ,,persoane” se completează cu cuvintele ,,din imprudență” 

în sancțiune după textul „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită 

activitate” se completează cu textul „pe un termen de la 2 la 5 ani”.  

 

54. Articolul.226: 

 în titlu articolului cuvântul ,,ecologice” se substituie cu cuvintele ,,de mediu”. 

  

alineatul (1)  



textul „persoană cu funcție de răspundere” se substituie cu textul „persoană 

publică și/sau persoană cu funcție de demnitate publică”; iar cuvântul ,,ecologice” 

se substituie cu cuvintele ,,de mediu”; 

 litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) daune sănătății populației”; 

 litera b) cuvintele ,,în masă a” se exclud; 

 litera c) va avea următorul cuprins: 

„c) daune în proporții mari”; 

 litera d) se exclude; 

    în sancțiune după textul „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită 

activitate” se completează cu textul „pe un termen de la 2 la 5 ani”. 

alineatul (2)  

după textul „aceleași acțiuni soldate cu” se completează cu textul  „daune în 

proporții deosebit de mari ori”, cuvintele ,,a două” se substituie cu cuvintele ,,a 

unei”, iar după cuvintele ,,mai multor persoane” se completează cu cuvintele ,,din 

imprudență”; 

în sancțiune după textul „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită 

activitate” se completează cu textul „pe un termen de 5 ani”. 

 

55. Articolul 227: 

  alineatul (1)  

va avea următorul conținut: „Impurificarea, otrăvirea, infectarea sau altă poluare 

chimică, fizică sau biologică a solului cu produse nocive, inclusiv cele rezultate 

urmare a desfășurării activității economice, ori de altă natură, ca urmare a încălcării 

regulilor și normelor de gestionare a substanțelor chimice periculoase, deșeuri, 

produse biocid, stimulenți de creștere a plantelor și cu alte produse chimice, 

radioactive sau biologice în timpul transportării, utilizării sau păstrării lor, în 

cantități și/sau concentrații care au schimbat caracteristicile sau proprietățile solului 

și/sau au cauzat: 

a) daune sănătăţii populaţiei; 

b) daune mediului în proporții mari;  

c) daune producției agricole în proporții mari 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unități convenționale sau 

cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în 

mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.” 

alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) acțiunile prevăzute la alin. (1), cu sau fără a fi săvârșite în zone de criză 

ecologică sau de catastrofă ecologică, soldate cu: 

a) daune în proporții deosebit de mari; 

b) decesul din imprudență a unei sau mai multor persoane, 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale 

sau cu închisoare de la 6 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în 

mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita 



o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei 

juridice.”  

 

    56. Se completează cu articolul 2271 cu următorul cuprins: 

 „Articolul 2271. Exploatarea neautorizată a solului 

(1) Exploatarea ilegală  a solului, fără a respecta normele legale, manifestată 

prin compactare, decopertare, înmlăștinire sau amestecul fabricat sau natural ce 

contribuie la modificarea morfologică a solului, soldat cu diminuarea fertilității, 

dacă aceasta a cauzat: 

 a) daune mediului valoarea cărora este mai mare sau egală cu 500 unități 

convenționale; 

 b) erodare, prăbușiri sau alunecări de teren; 

 c) însușirea solului în cantități valoarea cărora este mai mare sau egală cu 250 

unități convenționale; 

d) daune în proporții mari, inclusiv mediului, 

             se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi 

convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte 

cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul 

de a  exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea 

persoanei juridice. 

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1), soldate:  

a) cu daune în proporții deosebit de mari, inclusiv solului; 

b) decesul din imprudență a unei sau mai multor persoane, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale sau 

cu închisoare de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în 

mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei 

juridice.”     

 

    57. Articolul 228: 

  dispozitivul va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea cerințelor de protecție a subsolului, zăcămintelor de substanțe 

minerale utile, sau a altor resurse ale subsolului, precum și construcțiile subterane 

neautorizate, sau depozitarea neautorizată a deșeurilor pe terenurile cu zăcăminte de 

substanțe minerale utile, inclusiv deversarea substanțelor poluante în subsol, dacă 

acestea au cauzat daune în proporții mari, inclusiv mediului,” 

 

  sancțiunea va avea următorul cuprins: 

„se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.” 

  

 

 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 



   ”Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat: 

 a) prăbuşiri sau alunecări ale terenului; 

 b) poluarea apelor subterane;  

 c) daune în proporții deosebit de mari;  

 d) decesul din imprudență a unei sau mai multor persoane, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale sau 

cu închisoare de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în 

mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei 

juridice.”  

 

58. Se completează cu articolul 2281 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2281. Folosirea ilicită a subsolului 

(1) Folosirea ilicită și/sau exploatarea neautorizată a subsolului, adică 

extragerea și/sau însușirea zăcămintelor de substanțe minerale utile și/sau a 

substanțelor minerale utile în lipsa actelor permisive, inclusiv prin încălcarea 

limitelor perimetrului minier, efectuarea lucrărilor contrar proiectelor tehnice 

coordonate și aprobate, schemelor tehnologice, planurilor de dezvoltare a lucrărilor 

miniere, proiectelor de recultivare a terenurilor și schimbare a destinației, cu 

încălcarea proiectului tehnic, încălcarea schemei tehnologice, precum și depozitarea 

neautorizată a deșeurilor deasupra zăcămintelor de substanțe minerale utile și/sau a 

substanțelor minerale utile, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1500 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. 

(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat: 

      a) prăbuşiri sau alunecări de proporţii ale terenului;  

        b) poluarea apelor subterane și  ale subsolului; 

      c) daune în proporții deosebit de mari; 

      d) decesul din imprudență a unei sau mai multor persoanei, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” 

 

 

59. Articolul 229: 

alineatul (1) textul „dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile 

regnului animal sau vegetal, resurselor piscicole, silviculturii, agriculturii sau 

sănătăţii populaţiei ori a provocat decesul persoanei” se substituie cu textul „ce 

depășesc parametrii microbiologici și chimici și/sau concentrațiile maximal 

admisibile de substanțe poluante”; 

 

în sancţiunea alineatului (1)  



textul „la 650 la 1150” se substituie cu textul „la 1000 la 2000” 

după textul „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate” se 

completează cu textul „pe un termen de pînă la 5 ani”. 

 

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1) dacă au fost cauzate daune în proporții mari, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau 

cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în 

mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” 

 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Aceleași acțiuni dacă au cauzat: 

a) daune în proporții deosebit de mari, 

b) decesul din imprudență a unei sau a mai multor persoane, 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește 

cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul 

de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei 

juridice.” 

 

60. Se completează cu articolul 229¹ cu următorul cuprins: 

„Articolul 229¹. Bararea sau modificarea ilegală a cursului de apă  

(1) Bararea sau modificarea ilegală  a cursului de apă care curge în mod natural, 

dacă aceasta a cauzat: 

 a) secarea în totalitate sau parțială a unui sau mai multe corpuri de apă; 

 b) micșorarea volumului de apă ce a afectat alimentarea cu apă a populației, 

adăparea animalelor și/sau irigare; 

 c) reducerea regnului animal și/sau vegetal; 

 d) daune în proporții mari,  

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de la 2 la 5 ani.  

(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat: 

      a) prăbuşiri și/sau alunecări ale terenului; 

      b) decesul persoanei din imprudenţă; 

      c) daune în proporții deosebit de mari, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale, cu privarea de a exercita o 

anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” 

 

61. Se completează cu articolul 2292 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2292. Folosirea ilegală a apei 

(1) Folosirea ilegală a apelor dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari se 

pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de pînă la 5 ani.  



(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat: 

      a) prăbuşiri și/sau alunecări ale terenului; 

      b) decesul persoanei din imprudenţă; 

      c) daune în proporții deosebit de mari, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale, cu privarea de a exercita o 

anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.” 

 

62.  Articolul 230: 

titlul articolului va avea următorul cuprins:  

„Articolul 230. Poluarea aerului atmosferic”; 

 

alineatul (1)  

după cuvintele „Poluarea aerului” se completează cu cuvântul „atmosferic”; 

cuvintele „cu depășirea” se substituie cu cuvintele „ca urmare a depășirii”; 

cuvintele „normelor stabilite,” se substituie cu textul „emisiilor limitat 

admisibile și/sau concentrațiilor maximal admisibile,”, după cuvântul „emisiei” se 

introduce cuvintele „sau evacuării”, iar sintagma „ori a provocat decesul persoanei” 

se exclude; 

în sancţiunea alineatului (1) textul „de la 650 la 1150” se substituie cu textul 

„de la 650 la 1500”, iar textul „închisoare pînă la 5 ani” se substituie cu textul 

„închisoare pînă la 2 ani”,  

 

se completează cu alin.(2) cu următorul cuprins: 

„(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat:  

        a) pieirea animalelor; 

b) daune în proporții mari, inclusiv mediului; 

c) depopularea și sau contaminarea florei, faunei, a biodiversității; 

d) daune sănătății populației, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita 

o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” 

 

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) soldate cu: 

(a) daune în proporții deosebit de mari; 

(b) decesul din imprudență a unei sau a mai multor persoane, 

              se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi 

convenţionale și/sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte 

cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de 

dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea 

persoanei juridice.” 

 



63.  Articolul 231: 

în titlul articolului cuvântul „forestiere” se substituie cu cuvântul „silvice”; 

 

alineatul (1) se completează cu următorul cuprins: 

„Tăierea, ruperea și/sau scoaterea din rădăcini a arborilor și arbuștilor din 

fondul forestier și a vegetațiilor din afara fondului forestier sau din spațiile verzi, 

precum și a vegetației forestiere din afara fondului forestier săvârșită de persoane cu 

funcție de răspundere, persoane publice, inclusiv de persoane responsabile de 

protecţia şi paza vegetaţiei forestiere sau cu autorizarea de către acestea a recoltării 

de masă lemnoasă cu încălcarea legii și altor acte normative, care au cauzat dauneîn 

proporţii ce depăşesc 500 de unităţi convenţionale; 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 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 privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de 

a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se 

pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu 

privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani”. 

 

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 

     „(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1) săvârșite în proporții  mari 

 se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2000 unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de 2 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau 

de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 8000 unităţi convenţionale cu 

privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” 

 

 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

 „(3) Tăierea ilegală a vegetației silvice din ariile naturale protejate de stat, dacă 

aceasta a provocat daune, valoarea cărora este mai mare sau egală cu 250 unități 

convenționale, 

 se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani, iar 

persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 9000 unităţi 

convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen 

de 5 ani.” 

 

64. Se completează cu articolul 2311  cu următorul cuprins: 

„Articolul 2311.  Diminuarea suprafețelor fondului forestier 

 Folosirea ilegală a terenului fondului forestier și a vegetației forestiere din 

afara fondului forestier prin ocuparea neautorizată, în întregime sau în parte, 

reducerea, fragmentarea, diminuarea terenurilor din zonele  suburbane și zonele 

verzi, inclusiv spațiile verzi, zonele de protecție și zonele sanitare, terenurilor 

fondului silvic și a terenurilor fondului apelor,  



se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale, sau 

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

închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime 

de la 2500 la 4000 unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de 

a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” 

 

65. Articolul 232: 

în denumirea articolului cuvântul „forestiere” se substituie cu cuvântul 

„silvice”; 

alineatul (1)  

după cuvântul ,,deteriorarea” textul ,,în proporții mari” se substituie cu textul 

,,în proporții ce depășesc 500 unități convenționale”;  

după cuvintele „masivelor forestiere” se completează cu textul „și/sau a  

sectoarelor silvice și a spațiilor verzi, zonelor de protecție și zonelor sanitare”, iar 

textul ,,în urma folosirii imprudente a focului sau a unor surse de pericol sporit” se 

exclude; 

în sancțiune textul „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate” se 

completează cu textul „pe un termen de pînă la 5 ani”. 

 

se completează cu alin.(2) cu următorul cuprins: 

     ”(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1) săvârșite în proporții  mari 

 se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau 

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

închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime 

de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.” 

 

66. Articolul 234 se abrogă. 

 

67. Articolul 2392 se abrogă. 

 

68. La articolul 241 alineatul (1) cuvântul „profit” se substituie cu cuvântul 

„venit”. 

 

69. Articolul 244: 

la alineatul (1) în sancțiune textul „de pînă la 2 ani şi 6 luni” se substituie cu 

textul „pînă la 6 ani”; 

la alineatul (2) în sancțiune textul „de pînă la 5 ani” se substituie cu textul „de 

la 3 la 7 ani”.  

 

70. Articolul 246: 

la alineatul (1) în sancțiune textul „de pînă la 3 ani” se substituie cu textul „pînă 

la 6 ani”; 

 



71. La articolul 251 după textul „în alte scopuri,” se completează cu textul „care 

au cauzat daune în proporții mari”. 

 

72. Articolul 255 se abrogă. 

 

73. Articolul 256 se abrogă. 

 

74. Articolul 258 se abrogă. 

 

75. Articolul 259 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 259. Accesul ilegal la sistem informatic 

(1) Accesul ilegal la sistem informatic, adică la dispozitiv izolat sau ansamblu 

de dispozitive interconectate ori aflate în legătură care asigură ori dintre care unul 

sau mai multe elemente asigură, prin executarea unui program, prelucrarea automată 

a datelor, de către o persoană care nu este autorizată în temeiul legii sau al unui 

contract, depăşeşte limitele autorizării ori nu are permisiunea persoanei competente 

să folosească, să administreze sau să controleze un sistem informatic ori să 

desfăşoare cercetări ştiinţifice sau să efectueze orice altă operaţiune într-un sistem 

informatic, dacă aceste acțiuni au cauzat daune considerabile, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau 

cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu 

închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 

2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită 

activitate pe un termen de pînă la 5 ani. 

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită: 

b) de două sau mai multe persoane; 

c) cu violarea sistemelor de protecţie; 

d) cu conectarea la canalele de telecomunicaţii; 

e) cu folosirea unor mijloace tehnice special 

f) cu utilizarea ilegală a calculatorului, sistemului sau reţelei informatice, în 

scopul săvîrşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin.(1), la art.2601−2603, 

2605 şi 2606; 

g) în privinţa informaţiei protejată de lege; 

h) cu cauzarea de daune în proporţii mari. 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau 

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

închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime 

de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. 

(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), care au cauzat daune în proporții 

deosebit de mari, 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 1500 

până la 3000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă 

de la 10000 la 30000 unități convenționale și lichidarea persoanei juridice.”. 

 



76. Articolul 260: 

în titlu, după cuvîntul „comercializarea” se introduc cuvintele „posesia, 

obţinerea pentru utilizare” 

la alineatul (1): 

în dispoziţie, după cuvîntul „comercializarea” se introduc cuvintele „posesia, 

obţinerea pentru utilizare”, după cuvîntul „program” se completează cu textul „ , a 

unei parole, a unui cod de acces sau a unor date informatice similare care să permită 

accesarea în tot sau în parte a unui sistem informatic”, iar textul „2605 și 2606” se 

substituie cu textul „2605–2608”; 

în sancțiune, textul „de la 500 la 1000 unităţi convenţionale” se substituie cu 

textul „de la 200 la 500 unităţi convenţionale”, iar textul „de la 2 la 5 ani” se 

substituie cu textul „de pînă la 3 ani”. 

 

77. Articolul 2601: 

la alineatul (1): 

în dispoziţie, cuvîntul „electronice” se substituie cu cuvîntul 

„electromagnetice”; 

în sancțiune, textul „de la 2 la 5 ani” se substituie cu textul „de pînă la 5 ani”. 

 

78. La articolul 2602: 

 alineatul (1), după cuvîntul „intenţionată” se introduc cuvintele „şi fără drept”, 

iar textul „daune în proporții mari” se substituie cu textul „daune considerabile”; 

alineatul (2) se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins: 

„(2) Aceleaşi acţiuni: 

    a) săvârşite din interes material; 

    b) săvârşite de două sau mai multe persoane;  

    c) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;  

    d) care au cauzat daune în proporţii mari, se pedepsește cu amendă în mărime 

de la 1500  până la 3000  unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau alin. (2) care au cauzat daune în proporții 

deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.”.  

 

79. La articolul 2603: 

alineatul (1) după cuvîntul „deteriorarea” se completează cu cuvintele 

„intenţionată şi fără drept a”, iar textul „daune în proporții mari” se substituie cu 

textul „daune considerabile”; 

alineatul (2) litera d) textul „daune în proporții deosebit de mari” se substituie 

cu textul „daune în proporții mari”; 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au cauzat daune în proporții 

deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică 

se pedepsește cu amendă de la 10000 la 30000 unități convenționale și lichidarea 

întreprinderii.”. 



 

80. La articolul 2604: 

alineatul (1) textul „daune în proporții mari” se substituie cu textul „daune 

considerabile”; 

alineatul (2) litera d) textul „aune în proporții deosebit de mari” se substituie cu 

textul „daune în proporții mari”; 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au cauzat daune în proporții 

deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică 

se pedepsește cu amendă de la 10000 la 30000 unități convenționale și lichidarea 

întreprinderii.”.  

 

81. La articolul 2605 sancţiunea va avea următorul cuprins:  „se pedepseşte cu 

amendă în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 

3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 

4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”; 

 

82. La articolul 2606: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Introducerea, modificarea sau ştergerea datelor informatice, restricţionarea 

accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem 

informatic, în scop de sustragere sau de a obţine un beneficiu material pentru sine 

sau pentru altul, dacă aceste acțiuni au cauzat daune considerabile.”; 

alineatul (2) litera b) textul „daune în proporții deosebit de mari” se substituie 

cu textul „daune în proporții mari”; 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), care au cauzat daune în proporții 

deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. ”  

 

83. Se completează cu Articolul 2608 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2608. Operațiuni ilegale cu mijloce de plată fără numerar 

   (1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, de transfer de fonduri, de 

încărcare sau descărcare a monedei electronice ori a monedei virtuale, prin 

utilizarea, fără consimțământul titularului, cunoscând că operațiunea este efectuată 

prin folosirea unui instrument de plată fără numerar sau a unui instrument de plată 

electronică, care este falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului,  

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1100 la 2400 unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de la 1 la 3 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. 



   (2) Dobîndirea pentru sine sau pentru altul, ori deținerea în vederea utilizării 

frauduloase a unui mijloc de plată fără numerar însușit prin săvârșirea unei 

infracțiuni,  

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1300 la 2400 unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de la 2 la 4 ani. 

   (3) Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, de transfer de fonduri, de 

încărcare sau descărcare a monedei electronice ori a monedei virtuale, prin 

utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar, 

a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit 

utilizarea acestuia, 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1300 la 2600 unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. 

   (4) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3): 

a) săvîrşite prin utilizarea de date de identificare fictive; 

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane; 

c) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; 

d) care a cauzat daune în proporţii mari, 

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte 

cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul 

de a exercita o anumită activitate. 

   (5) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3), care au cauzat daune în proporţii deosebit 

de mari, 

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte 

cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de 

dreptul de a exercita o anumită activitate.” 

 

84. La articolul 2611: 

alineatul (1) textul „daune în proporții mari” se substituie cu textul „daune 

considerabile”; 

alineatul (2) litera e) textul „daune în proporții deosebit de mari” se substituie 

cu textul „daune în proporții mari”; 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au cauzat daune în proporții 

deosebit de mari, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică 

se pedepsește cu amendă de la 10000 la 30000 unități convenționale și lichidarea 

persoanei juridice.”.  

 

85. La articolul 264: 

în dispoziția alineatului (2), la final se completează cu textul „ , sau de către o 

persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a 

conduce mijloace de transport,”; 



în dispoziția alineatului (4), la final se completează cu textul „ , sau de către o 

persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a 

conduce mijloace de transport,”; 

în dispoziția alineatului (6), la final se completează cu textul „ , sau de către o 

persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a 

conduce mijloace de transport,”; 

 

86. Articolul 2641 se abrogă. 

 

87. Articolul 2642 se abrogă. 

 

88. Articolul 281 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 281. Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre actul de 

terrorism 

(1) Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre pregătirea unor explozii, 

incendieri sau a altor acţiuni care periclitează viaţa oamenilor,  sau care s-au soldat 

cu împiedicarea activității unei întreprinderi, instituții ori organizații  

   se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de la 2 la 5 ani 

(2) Acțiunile prevăzute la alin. (1): 

a) care au cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor și 

intereselor ocrotite de lege ale perosanelor fizice sau juridice; 

b) care au cauzat daune interselor securității statului; 

c) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; 

d) săvîrșite în condițiile stării de urgență, asediu sau de război, 

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 8 ani.”. 

 

89. Articolul 284 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Aderarea la una dintre organizaţiile criminale sau grupurile criminale 

organizate prevăzute de alin.(l) sau (2) se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.” 

 

90. La articolul 287, dispoziţia alineatului (1) se completează în final cu textul 

„altele decât cele enumerate la art.349,". 

 

91. Articolul 306 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 306. Pornirea ilegală a urmăririi penale şi tragerea cu bună-

ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate 

(1) Pornirea urmăririi penale în lipsa unor fapte şi/sau informaţii bazate pe date 

reale rezultate din surse şi mijloace procesuale privind comiterea, tentativa sau 



pregătirea unei infracţiuni şi care nu justifică o bănuială rezonabilă şi tragerea cu 

bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate,  

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi sau cu 

închisoare de la 2 la 6 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de 

a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.  

(2) Aceeaşi acţiune: 

a) urmărind învinuirea de săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave 

sau excepţional de grave; 

b) soldată cu condamnarea persoanei,  

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 

ani.” 

 

92. Articolul 307 va avea următorul cuprins: 

Articolul 307. Emiterea unui act de dispoziție, procesual sau de procedură 

cu încălcarea legii 

(1) Emiterea cu bună-știință de către judecător a unui act de dispoziție, act 

procesual, sau act procedural cu încălcarea normelor legale imperative, în beneficiul 

sau detrimentul unei persoane 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale 

sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. 

(2) Aceeaşi acţiune 

a) legată de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave 

sau excepţional de grave; 

b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari 

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. 

 

93. La articolul 308: 

dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Reţinerea ilegală cu bună-ştiinţă săvârşită de către persoana care 

efectuează urmărirea penală sau de către persoana care realizează acte de constatare”   

dispoziția alineatului (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Arestarea preventivă, arestarea la domiciliu sau arestarea contravenţională 

ilegală, săvârşită cu bună-ştiinţă de către judecător” 

dispoziția alineatului (4) va avea următorul cuprins: 



„(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au provocat din imprudenţă 

vătămarea gravă a sănătăţii sau integrităţii corporale, decesul sau sinuciderea 

victimei”. 

 

94. Articolul 312 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 312. Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea 

incorectă 

(1) Prezentarea, cu rea-voinţă, a declaraţiei mincinoase de către martor sau 

partea vătămată, a concluziei, a explicaţiei, sau a declaraţiei false de către specialist 

sau expert, a traducerii sau a interpretării incorecte de către traducător sau interpret, 

dacă această acţiune a fost săvârşită în cadrul urmăririi penale sau judecării cauze în 

instanţa de judecată naţională ori internaţională,  

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 300 unităţi convenţionale sau cu 

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

de până la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fară) privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 2 ani. 

(2) Aceleaşi acţiuni: 

a) legate de învinuirea în săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave 

sau excepţional de grave; 

b) săvârşite din interes material; 

c) însoţite de crearea artificială a probelor acuzatoare; 

d) săvârşite în privinţa unei persoane minore, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 800 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fară) privarea de dreptul de 

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

la 3 ani.”  

 

95. Articolul 313 se abrogă. 

 

96. Articolul 314 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 314. Determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la 

formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte 

(1) Determinarea, prin constrângere sau prin promisiune ori dare de bani, 

bunuri sau de alte avantaje patrimoniale ori nepatrimoniale, a martorului sau a părţii 

vătămate la depunerea de declaraţii mincinoase, a expertului sau specialistului la 

formularea de concluzii sau declaraţii false, a interpretului sau a traducătorului la 

efectuarea de interpretări sau traduceri incorecte, precum şi la eschivarea de la 

depunerea declaraţiilor, de la formularea concluziilor sau declaraţiilor, de la 

efectuarea interpretărilor sau traducerilor, corespunzătoare adevărului, în cadrul 



urmăririi penale ori judecării cauzei în instanţa de judecată naţională sau 

internaţională,  

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 1 an.  

(11) Determinarea, prin constrângere sau prin promisiune ori dare de bani, 

bunuri sau de alte avantaje patrimoniale ori nepatrimoniale, a bănuitului, 

învinuitului, inculpatului la depunerea de declaraţii mincinoase, precum şi la 

eschivarea de la depunerea declaraţiilor în cadrul urmăririi penale ori judecării 

cauzei penale în instanţa de judecată naţională sau internaţională,  

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 2 ani.  

(2) Aceeaşi acţiune săvârşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie 

criminală ori în privinţa unei persoane minore,  

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 3 ani.  

 (4) Nu constituie infracţiune înţelegerea cu caracter patrimonial dintre inculpat 

şi persoana vătămată, intervenită în cazul unei fapte pentru care urmărirea penală a 

fost pornită în baza plângerii sau pentru care intervine împăcarea.” 

 

97. Articolul 322 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 322. Transmiterea ilegală a obiectelor sau substanţelor interzise 

persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare, deținerea sau folosirea pe 

teritoriul penitenciarului de către persoanele deținute a unor astfel de obiecte 

sau substanțe 

(1) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deţinute în 

instituţiile penitenciare a obiectelor sau a substanţelor a căror transmitere ori păstrare 

este interzisă conform legislaţiei privind executarea hotărârilor cu caracter penal 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 800 de unităţi convenţionale 

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

închisoare de pînă la 3ani. 

(2) Acţiunea prevăzută la alin.(1), săvârșită de o persoană cu funcţie de 

răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. 

(3) Deținerea pe teritoriul penitenciarului de către persoanele deținute a 

obiectelor sau substanţelor interzise conform legislaţiei privind executarea 

hotărârilor cu caracter penal, precum și folosirea ilegală a dispozitivelor de 



comunicare la distanță (telefoane, telefoane mobile, radiotelefoane, staţii radio, 

computere, tablete), subansamble sau accesoriile acestora, 

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani. 

(4) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deţinute în 

instituţiile penitenciare a băuturilor alcoolice, a drogurilor, a etnobotanicelor sau a 

analogilor acestora, 

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

sau cu închisoare de pînă la 5 ani. 

(5) Acţiunea prevăzută la alin.(4), săvârșită de o persoană cu funcţie de 

răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 2500 de unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

(6) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deţinute în 

instituţiile penitenciare a armelor, substanţelor explozive, toxice, incendiare sau 

radioactive 

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 7 ani. 

(7) Acţiunea prevăzută la alin.(6), săvârșită de o persoană cu funcţie de 

răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu, 

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 8 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

(8) Păstrarea pe teritoriul penitenciarului de către persoanele deținute a armelor, 

substanţelor explozive, toxice, incendiare sau radioactive 

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 8 ani.” 

 

98. Articolul 325 se completează cu alineatul (31) cu următorul conținut: 

(31) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvîrşite în proporţii care nu depăşesc 100 

de unităţi convenţionale, 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 1500 unităţi convenţionale. 

 

99. Articolul 327: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Îndeplinirea sau abţinerea de la îndeplinirea în exerciţiul funcţiei, de către 

o persoană publică, a unei acţiuni cu încălcarea legii, dacă aceasta s-a soldat cu 

vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei, sau cu cauzarea 

daunelor drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, 

ce depăşesc un salariu mediu lunar pe economie prognozat, stabilit prin hotărâre de 

Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei, 



se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 

la alineatul (2), lit.c) textul „soldată cu urmări grave" se substituie cu textul 

„soldată cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;" 

la alineatul (2), se completează cu litera c1) cu următorul cuprins: 

,,c1) soldată cu daune în proporții mari;" 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)-(3) care au cauzat: 

a) decesul unei persoane; 

b) daune în proporții deosebit de mari; 

se pedepseşte închisoare de la 5 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 

ani.” 

 

100. Articolul 328 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 328. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu 

(1) Săvârşirea de către o persoană publică a unor acţiuni care depăşesc în mod 

vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta s-a soldat cu 

vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei, sau cu cauzarea 

daunelor drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, 

ce depăşesc un salariu mediu lunar pe economie prognozat, stabilit prin hotărâre de 

Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 

(2) Refuzul neîntemeiat de eliberare a actului permisiv care a condus la 

restrângerea dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, inclusiv 

desfăşurarea neîntemeiată a unor controale, dacă aceasta a cauzat daune drepturilor 

şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, în valoare de cel 

puţin 10 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de 

Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei, 

se pedepseşte cu amendă de la 1200 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de până la 6 luni, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 

ani. 

(3) Aceleaşi acţiuni: 

a) săvârşite din interes material, în scopul realizării altor interese personale 

sau în interesul unei terţe persoane; 



b) însoţite de aplicarea armei: 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. 

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3): 

a) săvârşite de o persoană cu funcţie de demnitate publică; 

b) săvârşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii 

criminale; 

c) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; 

d) soldate cu daune în proporții mari; 

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. 

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1)-(4) care au cauzat: 

a) decesul unei persoane; 

b) daune în proporții deosebit de mari; 

se pedepseşte închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 

ani.”  

 

101. Articolul 329: 

la alineatul (1), textul „intereselor publice sau" se exclude; 

după textul „dacă aceasta a cauzat" se introduce textul „vătămarea gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei sau". 

la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:  

,,b) daune în proporţii deosebit de mari;” 

 

 

102. La articolul 337 alineatul (1) textul „sau reprezentanţilor lor, precum şi 

acordarea de ajutor unui stat străin” se substituie cu textul „ , unei entităţi 

neconstituţionale sau reprezentanţilor lor, precum şi acordarea de ajutor unui stat 

străin sau unei entităţi neconstituţionale”. 

 

103. Articolul 338 după cuvintele „unei organizaţii străine” se completează 

cu cuvintele „ , unei entităţi neconstituţionale”. 

 

104. Se completează cu articolele 3381-3383 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3381. Constituirea unei structuri informative ilegale  

Iniţierea, organizarea, constituirea pe teritoriul Republicii Moldova a unei 

structuri informative ilegale sau recrutarea, instigarea la recrutare a altor persoane 



pentru comiterea unor acţiuni în dauna suveranităţii, independenţei, inviolabilităţii 

teritoriale, securităţii de stat sau capacităţii de apărare a Republicii Moldova, 

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de 

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

de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 8000 

unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice. 

 

Articolul 3382. Complotul împotriva Republicii Moldova. 

Stabilirea, menţinerea unei legături cu un stat străin, o organizaţie străină, o 

entitate neconstituţională sau reprezentanţii acestora în scopul comiterii infracţiunii 

prevăzute la art. 337 şi 338 sau acordul de a se angaja într-o astfel de activitate, 

se pedepseşte închisoare pe un termen de la 2 la 7 ani. 

 

Articolul 3383. Culegerea neautorizată de informaţii 

(1) Culegerea sau sustragerea de către o persoană a informaţiilor în scopul 

stocării sau folosirii acestora în dauna suveranităţii, independenţei, inviolabilităţii 

teritoriale, securităţii de stat sau capacităţii de apărare a Republicii Moldova, dacă 

nu constituie trădare de Patrie sau spionaj, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau 

cu închisoare pe un termen de la 2 pînă la 5 ani. 

(2) Aceiaşi acţiune săvîrşită de o persoană căreia aceste informaţii i-au devenit 

cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1050 la 1850 unităţi convenţionale 

sau cu închisoare de la 3 pînă la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a 

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

5 ani.” 

 

105. Se completează cu articolul 3522 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3522. Neînştiinţarea autorităţilor despre infracţiunile contra 

statului şi securităţii naţionale. 

(1) Neînştiinţarea autorităţile statului despre infracţiunile săvîrşite sau în 

curs de pregătire, despre care persoana ştie cu certitudine, prevăzute de art. 337-340, 

343, 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 pînă la 1000 unităţi 

convenţionale sau cu închisoare pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul 

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

2 la 5 ani. 



(2) Nu sînt pasibili de răspundere penală pentru neînştiinţare soţul (soţia) 

şi rudele apropiate ale persoanei care pregăteşte sau a comis una din infracţiunile 

menţionate." 

 

106. Articolul 355 se abrogă. 

 

107. Articolul 359 se abrogă. 

 

108. La articolul 361 alin. (1) după sintagma „folosirea documentelor oficiale 

false,” se completează cu sintagma „inclusiv a documentelor electronice false,”. 

 

109. Articolul 362 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 362. Trecerea ilegală a frontierei de stat 

Trecerea frontierei de stat a Republici Moldova prin eludarea sau sustragerea 

de la controlul efectuat la trecerea acesteia, însoțită de violență sau săvîrșită cu 

aplicarea armei, 

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 8 ani.”. 

 

110. Articolul 363 se abrogă. 

 

111. La articolul 364: 

alineatul (1) se abrogă; 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„Neexecutarea intenţionată a ordinului şefului dat în modul stabilit, dacă 

aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor de serviciu: 

a) săvârşită de două sau mai multe persoane; 

b) soldată cu urmări grave 

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani” 

 

112. Articolul 366 se abrogă. 

 

113. La articolul 368: 

alineatul (1) se abrogă; 

 

alineatul (2) devine alineat unic și va avea următorul cuprins: 

„Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori lovirea 

subalternului de către şef, precum şi a şefului de către subaltern în timpul când 

aceştia îndeplinesc obligaţiile legate de serviciul militar: 

a) săvârşite de două sau mai multe persoane; 



b) săvârşite cu aplicarea armei; 

c) soldate cu urmări grave; 

d) săvârşite pe timp de război; 

e) săvârşite în condiţii de luptă 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani”. 

 

114. La articolul 371 alineatul (1) după textul „sau din instituția curativă,” se 

completează cu textul „ce depășește 3 zile”. 

 

115. La articolul 372: 

alineatul (1) se abrogă; 

 

alineatul (2) devine alineat unic și va avea următorul cuprins: 

Eschivarea militarului sau a rezervistului de la îndeplinirea obligaţiilor 

serviciului militar sau de la concentrare ori mobilizare prin automutilare sau prin 

simularea unei boli prin falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune, 

săvârşită:  

a) pe timp de război;  

b) în condiţii de luptă,  

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani”. 

 

Art. II. - Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, cu modificările 

ulterioare, art. 100), se modifică după cum urmează: 

 

1. Se completează cu articolul 151 cu următorul cuprins: 

„Articolul 151. Starea de ebrietate 

(1) Prin stare de ebrietate se înţelege starea de dereglare psihofuncţională a 

organismului survenită în urma consumului de alcool, droguri şi/sau alte substanţe 

cu efecte similare. 

(2) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înţelege starea persoanei 

care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,3 pînă la 0,5 g/l sau concentraţia 

vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,15 pînă la 0,3 mg/l. 

(3) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat se înţelege starea persoanei 

care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,5 g/l şi mai mult sau concentraţia 

vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,3 mg/l şi mai mult.” 

 

2. Articolul 36 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins: 



„(7) Anularea dreptului de a conduce mijloace de transport constă în 

interzicerea conducerii oricărui tip de mijloc de transport pe drumurile publice, 

urmând a fi aplicată de instanța de judecată în modul stabilit de lege”. 

 

3. Se completează cu articolul 562 cu următorul cuprins: 

„Articolul 562. Eschivarea sau refuzul de a îndeplini obligaţiile serviciului de 

alternativă  

Eschivarea sau refuzul persoanei care îndeplineşte serviciul de alternativă de a 

executa obligaţiile ce îi revin în cadrul acestui serviciu prin automutilare, simularea 

unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune  

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

cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.” 

 

4. Se completează cu articolul 641 cu următorul cuprins: 

„Articolul 641. Exercitarea necorespunzătoare a obligaţiilor părinteşti 

Eschivarea cu rea-voinţă a părinţilor de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, 

dacă aceasta a determinat plasamentul copilului în instituţii rezidenţiale sau servicii 

sociale de plasament, 

se sancționează cu amendă în mărime de la 300 la 500 de unităţi convenţionale 

sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 120 de ore.” 

 

5. Se completează cu articolul 651 cu următorul cuprins: 

„Articolul 651. Divulgarea secretului adopției 

Divulgarea secretului adopţiei contrar voinţei adoptatorului, săvîrşită de o 

persoană obligată să păstreze faptul adopţiei ca un secret profesional sau de serviciu, 

se sancționează cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale 

sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, cu sau 

fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate pe un termen de la 3 luni la 1 an.” 

 

6. Se completează cu articolul 681 cu următorul cuprins: 

„Articolul 681. Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum şi 

împiedicarea activităţii întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei în condiţiile stării de 

urgenţă, de asediu şi de război  

Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum şi împiedicarea 

activităţii întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei în condiţiile stării de urgenţă, de 

asediu şi de război,  

se sancționează cu amendă în mărime de pînă la 850 unităţi convenţionale sau 

cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.” 



 

7. Articolul 69 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 69. Injuria 

Injuria, adică exprimarea verbală, scrisă sau nonverbală care ofensează 

intenţionat persoana şi care contravine normelor de conduită general acceptate într-

o societate democratică 

se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 20 de ore. 

 

8. Articolul 74 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Accesul cu detectoare de metale sau cu alte aparate de teledetecţie şi 

utilizarea lor în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic fără 

autorizarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale sau cu 

arest contravenţional pe un termen de 15 zile.” 

 

9.  La articolul 761 alineatul (1) sancţiunea va avea următorul cuprins " se 

sancţionează cu amendă de la 60 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 300 la 1050 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice." 

 

10. Se completează cu articolul 791 cu următorul cuprins: 

„Articolul 791. Publicitatea în scopul obţinerii ilegale de organe, ţesuturi şi 

celule umane sau privind donarea ilicită a acestora 

Publicitatea în scopul obţinerii ilegale de organe, ţesuturi şi/sau celule umane, 

precum şi publicitatea sau mediatizarea unor anunţuri privind donarea ilicită de 

organe, ţesuturi şi/sau celule umane, 

se sancționează cu amendă de la 500 la 750 de unităţi convenţionale sau cu 

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

1300 la 1600 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.” 

 

11. Se completează cu articolul 851 cu următorul cuprins: 

„Articolul 851. Consumul ilegal public de droguri, etnobotanice sau analogii 

acestora 

(1) Consumul ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora, săvîrşit în 

mod public sau pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare 

socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de 

desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor 

acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,  



se sancționează cu amendă în mărime de la 750 la 1050 unităţi convenţionale 

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

 

12. Articolul 233 va avea următorul cuprins: 

„Articolul. 233 Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate 

alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe 

(1) Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate 

alcoolică cu grad minim sau în stare de ebrietate produsă de droguri şi/sau de alte 

substanţe cu efecte similare, 

se sancţionează cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în 

ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen 

de la 6 luni la 1 an. 

 (2) Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate 

alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de droguri şi/sau de alte 

substanţe cu efecte similare, 

se sancţionează cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu 

arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile, cu privarea de dreptul de a 

conduce mijloace de transport pe un termen de la 1 an la 3 ani. 

 (3) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se 

află în stare de ebrietate alcoolică cu grad minim sau în stare de ebrietate produsă de 

droguri şi/sau de alte substanţe cu efecte similare,      

se sancţionează cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în 

ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen 

de la 6 luni la 1 an. 

 (4) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se 

află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă 

de droguri şi/sau de alte substanţe cu efecte similare,      

se sancţionează cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu 

arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile, în ambele cazuri cu privarea 

de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 2 ani. 

(5) Consumul de alcool, de droguri şi/sau de alte substanţe cu efecte similare 

de către conducătorul de vehicul implicat în accident rutier, până la testarea 

alcoolscopică sau până la recoltarea probelor biologice în cadrul examenului 

medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei, cu excepţia consumului 

de medicamente cu efecte similare substanţelor psihotrope, după producerea 



accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea au 

fost administrate de personalul medical autorizat şi au fost impuse de starea de 

sănătate, 

se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în 

ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen 

de la 6 luni la 1 an. 

(6) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(5), săvârşite repetat în cursul ultimilor 

trei ani de la aplicarea sancțiunii contravenționale,  

se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu 

arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile, în toate cazurile cu anularea 

dreptului de a conduce mijloace de transport. 

(7) Acţiunile specificate la alineatele (1)–(5), în cazul în care admiterea la trafic 

a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere, 

se sancţionează cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu 

arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile. 

(8) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(5), săvârşite de către o persoană care 

nu deţine permis de conducere, 

se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu 

arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile. 

 (9) Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de 

transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii 

stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul 

acestui examen medical,  

se sancționează cu amendă de la 400 la 500 unități convenționale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu arest 

contravenţional pe un termen de până la 15 zile, în toate cazurile cu anularea 

dreptului de a conduce mijloace de transport.” 

 

13. Se completează cu articolul 2331 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2331. Desfășurarea curselor ilegale 

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

antrenamente neautorizate pe drumurile publice 

se sancționează cu amendă de la 400 la 500 unități convenționale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu arest 

contravenţional pe un termen de până la 15 zile, în toate cazurile cu privarea de 

dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 2 ani.  



(2) Organizarea întrecerilor, concursurilor sau antrenamentelor neautorizate pe 

drumurile publice 

se sancționează cu amendă de la 400 la 500 unități convenționale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu arest 

contravenţional pe un termen de până la 15 zile.” 

 

14. Se completează cu articolul 2651 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2651. Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor 

legate de deservirea populaţiei  

(1) Primirea, prin extorcare, de către un salariat dintr-o întreprindere, instituţie 

sau organizaţie, a unei remuneraţii sau a altor avantaje patrimoniale pentru 

îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea unor servicii în sfera comerţului, 

alimentaţiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă 

natură, lucrări şi servicii ce ţin de obligaţiile de serviciu ale acestui salariat,  

se sancționează cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale 

sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore.” 

 

15. Se completează cu articolul 2901 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2901. Obstrucţionarea supravegherii bancare 

Săvîrşirea de către acţionarul, administratorul sau oricare alt angajat al băncii a 

uneia dintre următoarele fapte:  

a) nu răspunde la solicitările de informaţii ale Băncii Naţionale a Moldovei, în 

modul prevăzut de aceasta, în scopul exercitării competenţelor sale prevăzute de 

lege;  

b) transmite rapoarte sau informaţii eronate Băncii Naţionale a Moldovei, nu 

asigură implementarea măsurilor corective, de remediere sau a restricţiilor impuse 

de Banca Naţională a Moldovei;  

c) împiedică efectuarea inspecţiilor Băncii Naţionale a Moldovei sau a 

verificărilor auditorului sau refuză să prezinte documentele necesare inspecţiilor şi 

verificărilor; 

d) obstrucţionează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca 

Naţională a Moldovei, 

se sancționează cu amendă de la 750 la 1150 unităţi convenţionale. 

 

16.  Articolul 312 va avea următorul cuprins: 

Articolul 312. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu 

Folosirea intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, în 

interes personal sau în interesul altor persoane, dacă aceasta a cauzat daune 

materiale, sau a îngreunat exercitarea atribuțiilor statului sau a drepturilor și 



intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice, dacă fapta nu întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii, 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale cu privarea 

de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită 

activitate pe un termen de la 3 luni la un an.” 

 

17. La articolul 313, sintagma „și care contravine intereselor publice sau 

drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă 

fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii” se substituie cu sintagma 

„, dacă aceasta a cauzat daune materiale, sau a îngreunat exercitării atribuțiilor 

statului sau a drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și 

juridice,”. 

 

18. Se completează cu articolul 3182 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3182. Refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a 

face declaraţii  

Refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii în 

cadrul urmăririi penale sau al cercetării judecătoreşti  

se sancționează cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale.” 

 

19. Articolul 319 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 319. Neexecutarea obligaţiilor prevăzute de Codul de executare 

(1) Acţiunile (inacţiunile) persoanelor care, fără motive întemeiate, nu 

îndeplinesc cerinţele executorului judecătoresc în cadrul procedurii de executare sau 

împiedică executarea documentului executoriu, cât şi instigarea la asemenea acţiuni, 

făcută în orice formă 

se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 

ore. 

(2) Neîndeplinirea obligaţiei de către părţile procedurii de executare de a 

comunica executorului judecătoresc schimbarea domiciliului sau a sediului, precum 

şi necomunicarea în termenele prevăzute de Codul de executare a informaţiilor 

solicitate de executorul judecătoresc în virtutea atribuţiilor sale 

se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 90 ore. 

(3) Efectuarea actelor de executare silită de către altă persoană decât executorul 

judecătoresc sau crearea unei percepţii eronate că o persoană care nu este executor 

judecătoresc ar putea exercita atribuţii specifice acestuia 

se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale sau muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 120 ore.” 



 

20. Se completează cu articolul 3241 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3241. Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale  

Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale care acordă drepturi sau 

eliberează de obligaţii  

se sancționează cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale.” 

 

21. Se completează cu articolul 3311 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3311. Trecerea ilegală a frontierei de stat” 

(1) Trecerea frontierei de stat a Republici Moldova prin eludarea sau 

sustragerea de la controlul efectuat la trecerea acesteia, 

se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale, sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore, sau cu arest 

contravențional de la 10 la 15 zile. 

(2) Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra cetăţenilor străini veniţi în 

Republica Moldova, fără paşaportul stabilit sau fără autorizaţie, pentru a se folosi de 

dreptul de azil acordat de Constituţia Republicii Moldova, precum şi asupra 

persoanelor care sînt victime ale traficului de fiinţe umane.”. 

 

22. Se completează cu articolul 3731 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3731. Neexecutarea intenţionată a ordinului şefului militar 

Neexecutarea intenţionată a ordinului şefului militar dat în modul stabilit, se 

sancționează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.”. 

 

23. Se completează cu articolul 3731 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3732. Insultarea militarului 

Insulta adusă şefului de către subaltern, precum şi subalternului de către şef, 

în timpul îndeplinirii obligaţiilor legate de serviciul militar, 

se sancționează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 45 la 60 de 

ore.”. 

 

24. Se completează cu articolul 3733 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3733. Acte de violenţă săvîrşite asupra militarului 

Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori lovirea 

subalternului de către şef, precum şi a şefului de către subaltern în timpul când 

aceştia îndeplinesc obligaţiile legate de serviciul militar,  

se sancționează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 50 la 60 de 

ore.”. 

 



25. Se completează cu articolul 3734 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3734. Eschivarea de la serviciul militar 

Eschivarea militarului sau a rezervistului de la îndeplinirea obligaţiilor 

serviciului militar sau de la concentrare ori mobilizare prin automutilare sau prin 

simularea unei boli, prin falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune,  

se sancționează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 50 la 60 de 

ore”. 

26. La articolul 395 alineatul (1) litera d) cifra „3181” se substituie cu cifra 

„3182”. 

27. La articolul 400: 

alineatul (1) cifrele „69–71” se substituie cu cifrele „681-71”, iar după textul 

„art.79 alin.(1), (2), (4),” se completează cu cifra „791”; 

la alineatul (33), după cifra „318” se completează cu cifra „3181”; 

la alineatul (4), cifra „324” se substituie cu cifra „3241”. 

 

28. La articolul 401 alineatul (1) după cuvintele „prevăzute la art.” se 

completează cu cifra „2651”. 

 

29. La articolul 402 alineatul (1), după cifra „290” se completează cu cifra 

„2901” 

 

30. La articolul 4092 după cuvintele „prevăzute la art.” se completează cu 

cifrele „641, 651”. 

 

31. La articolul 415 alineatul (l) după cuvintele „prevăzute la art.” se 

completează cu cifra „562”, iar  textul „366-373” se substituie cu textul „366-3734”; 

 

32. La articolul 4238 alineatul (3) textul „ art. 74 alin. (6)-(9)” se substituie cu 

textul „art. 74 alin. (6)-(9), (11)” 

 

 

 

Art. III. - Prevederile art. I pct. 99-101 intră în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 

Președintele Parlamentului 

 

 

 


