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Sinteza obiecțiilor și propunerilor la raportul de expertiză a Centrului Național Anticorupție asupra 

proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

Nr. Organul 

competent 

Conținutul obiecției sau propunerii Decizia Ministerului Justiției 

1. Centrul Național 

Anticorupție 

1.  Articolul 25, se completează cu alineatul (3) cu următorul 

cuprins: 

„(3)Utilizarea autovehiculului cu regim prioritar în calitate de 

mijloc special pentru curmarea unei fapte ilicite, se încadrează în 

prevederile expuse la alin. (1).". 

Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.357 din 13.05.2009, cuprinde norme ce determină 

reguli prioritare de deplasare a mijloacelor de transport care 

execută măsuri urgente de serviciu (cele destinate stingerii 

incendiilor, ambulanţele, poliţia etc.) şi cazurile în care pot devia 

de la exigenţele Regulamentului (pct.105 subpct.l), cu condiţia că 

se vor întreprinde măsurile necesare de precauţie pentru a evita 

orice accident în traficul rutier. 

Astfel, din dispoziţiile art.25 alin.(3) în redacţia propusă de 

proiect rezultă că nu constituie contravenţie în cazul în care 

angajaţii Poliţiei utilizează autovehiculul în calitate de mijloc 

special pentru curmarea unei fapte ilicite, fiind, astfel, exclus de 

autor din aria de ipoteze şi situaţiile create în timpul executării 

altor misiuni urgente de serviciu şi de către alţi subiecţi, decât cei 

care au competenţa de a curma faptele ilicite. Mai mult, norma 

stabileşte situaţii favorabile pentru angajaţii Poliţiei de a se 

eschiva de răspundere pentru accidentele rutiere comise din vina 

lor, precum şi pentru companiile de asigurare de a refuza în plata 

prejudiciilor provocate de deteriorarea mijlocului de transport 

urmare accidentului produs de către Poliţie, pe motiv că fapta 

săvârşită nu constituie contravenţie şi este considerat caz fortuit. 

 

 

2. Articolul unic pct.5 din proiectul legii privind modificarea şi 

completarea Codului contravenţional 

Nu se acceptă 

Codul contravențional cuprinde 

norme de drept ce stabilesc 

principiile şi dispoziţiile generale şi 

speciale în materie 

contravenţională, determină faptele 

ce constituie contravenţii şi prevede 

procesul contravenţional şi 

sancţiunile contravenţionale. Astfel, 

cauzele speciale de liberare a anumit 

subiecți de răspundere 

contravențională urmează a fi 

prevăzute în prezentul Cod. 
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Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 
nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

5. Articolul 36: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Dacă aplicarea sancţiunii în modul prevăzut la alin.(l) 

condiţionează acumularea a 15 puncte de penalizare, iar decizia 

în cadrul procesului contravenţional este de competenta 

agentului constatator şi nu a instanţei de iudecată, acesta remite 

în cel mult 3 zile în baza unui demers, cauza contravenţională 

spre examinare în instanţa de iudecată competentă, care aplică 

privarea de dreptul special de a conduce vehicule pe un termen 

de la 6 ani la un an ca sancţiune complementară. 

Norma cuprinsă la art.36 alin.(2) din proiect este formulată de o 

manieră ambiguă, determinând posibilitatea pentru agentul 

constatator de a decide discreţionar asupra aplicării/neaplicării 

sancţiunii principale, care va condiţiona acumularea a 15 puncte 

de penalizare. în sensul dat, există riscul ca, pe de o parte, 

persoana care a comis contravenţia să ofere remunerări ilicite 

agentului constatator în vederea neaplicării a 15 puncte de 

penalizare pentru a nu fi lipsit de dreptul special de a conduce 

vehicule, iar pe de altă parte - pretinderea şi abuzurile de serviciu 

din partea agentului. 

 

 

3. Articolul unic pct.7 din proiectul legii privind modificarea şi 

completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

7. Se completează cu articolul 441, cu următorul cuprins: 

„Articolul 441. Aplicarea sancţiunii mai blânde - decât cea 

prevăzută de lege, sub forma de amendă 

(1) Ţinând cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate 

de scopul si motivele faptei, de rolul contravenientului în 

săvârşirea contravenţiei, de personalitatea contravenientului, de 

Se acceptă 

 

Articolul 36 alineatul (2) va avea 

cuvintul „Dacă” se substituie cu 

cuvintele „În cazul cînd”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

În prim plan, completarea Codului 

cu această instituție are drept scop 

oferirea  unui suport juridic 

autorităților competente să 

soluționeze cauza contravențională 

în „procedura simplificată” de a 

aplica o amendă sub minimul 

prevăzut de lege, este de menționat 
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comportarea lui în timpul şi după consumarea contravenţiei, de 
alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a 

consecinţelor ei, precum si de contribuirea activă a 

participantului unei contravenţii săvârşite în grup la 

descoperirea acesteia, agentul constatator, după caz procurorul, 

instanţa de iudecată sau 

comisia administrativă, poate aplica sancţiunea amenzii sub 

limita minimă, prevăzută de partea specială a cărţii a doua pentru 

contravenţia respectivă.  

Conform art.441 din proiect temei pentru stabilirea sancţiunii mai 

blânde decât cea prevăzută de lege, sub formă de amendă serveşte 

existenţa unor circumstanţe excepţionale. în sensul dat, există 

riscul ca norma  să fie  aplicată  discreţionar de către  autoritatea  

competentă  să  soluţioneze cauza contravenţională, deoarece, pe 

de o parte, creează premise pentru ultima de a comite abuzuri 

pentru a obţine beneficii ilegale, iar pe de alta, persoana vinovată 

va oferi remunerări ilicite agentului constatator competent pentru 

stabilirea unei sancţiuni mai blânde decât cea prevăzută la 

contravenţia imputată. Mai mult, instituirea unor astfel de 

prevederi va face imposibil sancţionarea autorităţii competente 

pentru aplicarea sancţiunii mai blânde, decât cea prevăzută de 

norma contravenţională imputată. 

De asemenea, argumentul autorului invocat în tabelul de 

divergenţă la afirmaţiile Ministerului Afacerilor Interne că o astfel 

de instituţie este reglementată şi de Codul penal, este intempestivă 

la caz, deoarece stipularea din alin.(l) art.79 Cod penal, după cum 

se deduce din conţinutul alin.3 şi 5 ale acestui articol, acţionează 

faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni uşoare, mai puţin 

grave, grave şi deosebit de grave. în sensul dat, legislaţia penală 

specifică pentru ce categorii de infracţiuni, pe când legislaţia 

contravenţională nu conţine astfel de precizări. 

Totodată, cu referire la termenul utilizat de „personalitate 

juridică", acesta are un sens ambigui, ce va admite interpretări 

abuzive la aplicare. în sensul dat, agentul constatator va dispune 

de competenţe de a aprecia personalitatea contravenitului 

conform unor criterii stabilite la latitudinea sa şi în dependenţă 

că și Codul penal reglementează o 
astfel de instituție, gasindu-și 

aplicabilitatea în anumite 

circumstanțe menționate în 

dispoziția normei. 

Totodată, autorităţile competente să 

soluţioneze cauzele 

contravenţionale în „procedura 

generală” la momentul examinării 

dosarului vor ține cont de toate 

circumstanțele excepționale ale 

cazului și respectiv amenda aplicată 

urmează a corespunde principiului 

proporționalității. 
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 de interesul urmărit. Mai mult, nici art.79 alin.(l) Cod 
penal, care concretizează aceste circumstanţe excepţionale, 

legându-le de: a) scopul şi motivele infracţiunii; b) rolul 

vinovatului, comportamentul acestuia în timpul şi după 

consumarea infracţiunii; c) contribuţia activă a participantului 

unei infracţiuni săvârşite în grup la descoperirea acesteia; d) alte 

circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a 

consecinţei, nu utilizează aşa criteriu precum este „personalitatea 

vinovatului". 

 

4. Articolul unic pct.10 din proiectul legii privind modificarea şi 

completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

10. Se completează cu articolele 653 şi 654 cu următorul cuprins: 

„Articolul 653. Împiedicarea activităţii asistentului 

social/specialistului în protejarea drepturilor copilului. 

Împiedicarea activităţii asistentului social/specialistului în 

protejarea drepturilor copilului în procesul de identificare, 

evaluare, evidenţă, asistenţă sau monitorizare a copilului în 

situaţie de risc sau a copilului separat de părinţi, prin refuz 

neîntemeiat de a-i oferi informaţie veridică şi completă sau 

neprezentare în termenul indicat a informaţiei solicitate, sau 

interzicerea accesului în locul aflării copilului, ori eschivarea cu 

rea-voinţă de la executarea dispoziţiilor legitime,". 

Norma analizată este formulată de o manieră ambiguă, 

determinând posibilitatea pentru angajaţii serviciilor sociale de a 

o interpreta diferit în diferite situaţii, inclusiv de a o aplica abuziv. 

Astfel, există riscul ca angajaţii serviciilor sociale să se folosească 

intenţionat de prevederile respective de a interveni nejustificat în 

orice familie, ceea ce va aduce atingere dreptului cetăţeanului 

consfinţit de art.28 din Constituţie: „Statul respectă şi ocroteşte 

viaţa intimă, familială şi privată". Or, intenţia legiuitorului nu este 

de a pune limite la imixtiunile posibile ale statutului şi-l obligă să 

ocrotească viaţa familială a persoanei. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Legea nr. 140 din 16 iunie 2013 

atribuie specialistului în protecţia 

drepturilor copilului şi asistentului 

social comunitar un rol important în 

procesul de protecţie a copilului 

aflat în situaţie de risc şi a copiilor 

separaţi de părinţi, în special la etapa 

de identificare, evaluare iniţială şi 

complexă, precum şi în procesul de 

implementare a planului individual 

de asistenţă, proiectul de lege 

propune stabilirea răspunderii 

contravenţionale pentru 

împiedicarea activităţii a acestor 

specialişti. 
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La fel, la aplicare norma analizată se va considera ca un mijloc de 
protecţie pentru angajaţii serviciilor sociale şi va exclude 

posibilitatea sancţionării acestora pentru aşa zise „acţiuni legale" 

întreprinse în vederea protejării drepturilor copilului. 

 

5. Articolul unic pct.10 din proiectul legii privind modificarea şi 

completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

10. Se completează cu articolele 653şi 654 cu următorul cuprins: 

„Articolul 654. Refuzul neîntemeiat de eliberare a certificatului 

medical de naştere. 

Refuzul neîntemeiat de eliberare a certificatului medical de 

naştere de către unitatea sanitară, precum şi refuzul neîntemeiat 

de a constata şi/sau a elibera certificatul medical de naştere de 

către medicul la care s-a adresat mama după naştere sau care a 

asistat la naştere, dacă naşterea s-a produs în afara unităţii 

sanitare". 

Art. 654 este formulat de o manieră ambiguă, care poate admite 

interpretări abuzive la aplicare. în sensul dat, deşi intenţia 

autorului este de a stabili posibilitatea sancţionării persoanei 

responsabile pentru neeliberarea certificatului medical de naştere, 

sintagma utilizată de proiect „refuzul neîntemeiat" este 

intempestivă la caz, deoarece refuzul se contestă în procedura 

contenciosului administrativ. Or, conform art.l alin.(2) al Legii 

contenciosului administrativ nr.793/10.02.2000 „orice persoană 

care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, 

de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 

nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri este în drept să se 

adreseze instanţei de contencios administrativ pentru a obţine 

anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea 

pagubei ce i-a fost pricinuită." Mai mult, art.82 lit.p) al Legii 

nr.100/26.04.2001 privind actele de stare civilă utilizează 

termenul de „neeliberare", şi nu de „refuz de eliberare". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

Cuvintele „Refuzul neîntemeiat de 

eliberare a” se substituie cu cuvîntul 

„Neeliberarea”, iar cuvintele 

„refuzul neîntemeiat de a constata 

și/sau elibera” se substituie cu 

cuvintele „Neconstatarea sau 

neeliberarea”. 
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Respectiv, norma analizată poate genera la aplicare conflicte de 
competenţă referitor la instanţa de judecată care va examina cauza 

şi conform cărei proceduri (contravenţionale sau civile 

(contenciosului administrativ) se va examina cauza referitor la 

refuzul neîntemeiat de a constata/elibera certificatul medical de 

naştere. 

 

6. Articolul unic pct.26 din proiectul legii privind modificarea şi 

completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

26. Articolul 169 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 169. încălcarea normelor de desfăşurare a activităţii 

de către participanţii la piaţa energiei electrice, la piaţa gazelor 

naturale, la piaţa produselor petroliere, la furnizarea serviciului 

public de alimentare cu apa şi/sau de canalizare. 

încălcarea de către participanţii la piaţa energiei electrice, la 

piaţa gazelor naturale şi la piaţa produselor petroliere, la 

furnizarea serviciului public de alimentare cu apa şi/sau de 

canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş, sate, 

comune si la producerea, distribuţia si/sau furnizarea energiei 

termice, a normelor de desfăşurare a activităţilor, stabilite în 

actele normative în domeniu manifestată prin: [...]". 

Expresia utilizată în tot cuprinsul textului art.169 din proiect de 

„la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş, sate, comune" are un 

sens dubios. Astfel, la aplicare prevederile analizate se vor 

considera discriminatorii, deoarece determină posibilitatea pentru 

agenţii constatatori de a le aplica discreţionar faţă de persoanele 

care vor fi sancţionate pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute 

la art.169 din proiect, şi anume în dependenţă de domiciliul sau 

reşedinţa persoanei (spre exemplu: faţă de participanţii din sate se 

va aplica sancţiune maximă, iar faţă de cei din municipiu mai 

mică, sau viceversa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

Din conținutul articolului 169 se 

exclud cuvintele „la nivel de 

regiune, raion, municipiu, oraş, sate, 

comune". 
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7. Articolul unic pct.28 din proiectul legii privind modificarea şi 
completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

28. Articolul 177, se completează cu alineatul (3) cu următorul 

cuprins: „(3) încălcarea legislaţiei la reconstrucţia încăperilor 

manifestată prin: [...] 

j) efectuarea lucrărilor de termoizolare şi tratare coloristică a 

faţadei în lipsa autorizaţiei de construire, eliberată de autoritatea 

publică locală, sau folosirea materialelor uşor inflamabile". 

Art.177 alin.(3) lit.j) din proiect stabileşte sancţionarea pentru 

folosirea materialelor uşor inflamabile, însă nu indică la actul 

normativ care prezintă lista acestor materiale, ceea ce va crea 

premise pentru agentul constatator să stabilească la latitudinea sa 

care materiale sunt uşor inflamabile şi care nu în dependenţă de 

interesul urmărit. Respectiv, norma analizată va crea incertitudine 

referitor la latura obiectivă a contravenţiei prevăzute la art.177 

alin.(3) lit.j). 

 

8. Articolul unic pct.39 din proiectul legii privind modificarea şi 

completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

39. Articolul 221 

se completează cu alineatele (3) - (8) cu următorul cuprins: [...] 

(5) Repararea, modificarea constructivă sau reconstrucţia 

vehiculelor, a sistemelor care privesc siguranţa circulaţiei, 

protecţia mediului, eficienţei energetice, de către întreprinderile 

autorizate, în lipsa documentaţiei tehnice privind parametrii 

constructivi, funcţionali, de calitate şi de inspecţie a vehiculelor 

si/sau utilizând echipamente, componente, entităţi tehnice, piese 

de schimb şi materiale de exploatare neomologate sau 

necertificate conform legislaţiei [...] 

Se acceptă 

Art. 177 alineatul (3) lit. j) cuvintele 

„sau folosirea materialelor ușor 

inflamabile” se exclud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

Alineatele (5) și (8) se exclud. 
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(8) Desfăşurarea activităţii de reutilare a vehiculelor în lipsa 
cărţilor tehnologice pentru operaţiunile de reutilare autorizate. 

Art.221 alin.(5) din proiect face referire la „materiale de 

exploatare neomologate sau necertificate conform legislaţiei", 

fără trimitere la vreun act concret, ceea ce la aplicare va fi dificil 

de stabilit care sunt aceste materiale de exploatare supuse 

omologării sau certificării. Mai mult, analizând cadrul legal în 

vigoare, nu există un act normativ care reglementează modul şi 

condiţiile de omologare sau certificare a materialelor de 

exploatare utilizate la vehicule, lista materialelor care necesită a 

fi omologate sau certificate, precum şi a celor exceptate de la 

procedura de omologare sau certificare, organul care va efectua 

omologarea şi va elibera certificatul etc. Pericolul coruptibil în 

acest caz constă în faptul că agentul constatator va deţine discreţii 

exagerate în vederea sancţionării persoanei, iar ultima va fi 

nevoită să ofere remuneraţii ilicite agentului pentru a se „proteja" 

de efectele considerabile pe care aceste discreţii le pot avea asupra 

ei. în sensul dat, lipsa unor reglementări clare referitor la 

procedura de omologare sau certificare a materialelor utilizate la 

vehicule va face imposibil sancţionarea agentului constatator 

pentru sancţionarea nemotivată sau nesancţionarea persoanei. 

De asemenea, art.221 alin.(8) stabileşte sancţionarea persoanei 

pentru desfăşurarea activităţii de reutilare a vehiculelor în lipsa 

cărţilor tehnologice. Analizând cadrul legal în vigoare evidenţiem 

că acesta nu reglementează modul de eliberare a cărţilor 

tehnologice de reutilare la care se face referire în art.109 al 

Codului transporturilor rutiere, şi conform căruia „activitatea de 

reutilare a vehiculelor rutiere se poate efectua numai în baza 

cărţilor tehnologice pentru operaţiunile de reutilare solicitate spre 

autorizare conform leaislaţiei în viaoare". Lipsa unui cadru 

normativ relevant care va reglementa modul şi condiţiile de 

eliberare a cărţilor tehnologice, va face imposibil tragerea la 

răspundere contravenţională, deoarece vinovăţia persoanei va fi 

prezumată, şi nu dovedită, or orice persoană acuzată de un delict 

este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită 

în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia 
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i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale (art.21 din 
Constituţia RM). 

 

9. Articolul unic pct.51 din proiectul legii privind modificarea şi 

completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

51. Articolul 238: 

sancţiunea alineatului (3), va avea următorul cuprins: 

„se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea 4 puncte de 

penalizare"; 

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor 

prevăzute la alin.(l) - (3), care a generat o situaţie de accident de 

circulaţie 

se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 de unităţi convenţionale 

sau cu privarea dreptului de a conduce vehicule pe un termen de 

la 6 luni la un an.". 

La art.238 alin.(4) proiectul propune pentru încălcarea de către 

conducătorul de vehicul a dispoziţiilor prevăzute la alin.(l)-(3), 

care a generat o situaţie de accident rutier, aplicarea amenzii mai 

mici decât la alin.(3) art.238 (neacordarea de prioritate legală 

pietonilor sau cicliştilor). în sensul dat, contravenţia de la alin.(4) 

are un grad de pericol social mai sporit, deoarece generează o 

situaţie de accident rutier, iar stabilirea unei pedepse mai blânde 

pentru astfel de fapte în raport cu încălcarea de la (3) care are un 

pericol social mai redus contravine principiului proporţionalităţii 

durităţii sancţiunii, precum şi a înţelesului de „sancţiune 

contravenţională", care în sensul art.32 alin.(l) Cod 

contravenţional este „o măsură de constrângere statală şi un 

mijloc de corectare si reeducare ce se aplică, în numele legii, 

persoanei care a săvârşit o contravenţie". 

 

 

 

 

Se acceptă 

Sancțiunea art. 238 alineatul (4) va 

avea următorul cuprins: 

„se sancţionează cu amendă de la 

25 la 40 de unităţi convenţionale 

sau cu privarea dreptului de a 

conduce vehicule pe un termen de la 

6 luni la un an.". 
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10. Articolul unic pct.73 din proiectul legii privind modificarea şi 
completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

73. Articolul 3321: 

Titlul articolului va avea următorul cuprins: 

„Articolul 3321. Încălcarea regulilor de transportare în ţară a 

străinilor şi a obligaţiei de a prezenta datele privind pasagerii 

transportaţi"; 

Autorul urmează să revadă textul normelor pentru a corespunde 

tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei 

juridice, stabilite de art.19 al Legii nr.780/2001 privind actele 

legislative. 

 

11. Articolul unic pct.74 din proiectul legii privind modificarea şi 

completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

74. Articolul 333: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) încălcarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a 

regulilor de şedere în Republica Moldova prin nepărăsirea 

teritoriului ţării la expirarea termenului de aflare sau de şedere 

acordat se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi 

convenţionale. 

Sancţiunea respectivă nu se aplică faţă de cetăţenii străini care 

părăsesc benevol teritoriul Republicii Moldova în termen de 15 

zile calendaristice după expirarea termenului de aflare sau de 

şedere acordat." 

Atenţionăm asupra unei reglementări care admite derogări şi 

interpretări abuzive şi care, în acelaşi timp, generează o 

insuficienţă a procedurilor administrative. 

Prevederea propusă, conform căreia străinii care părăsesc benevol 

teritoriul Republicii Moldova în termen de 15 zile calendaristice 

Nu se acceptă 

Completarea operată în titlul 

articolului reiese din reglementările 

prevăzute la alin. (3) art. 3321. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Prin aceste prevederi se urmărește 

instituirea unei clauze speciale de 

liberare de răspundere 

contravențională a străinilor care 

părăsesc benevol teritoriul 

Republicii Moldova, or, în acest caz, 

nefiind rațională aplicarea sancțiunii 

contravenționale. 
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după expirarea termenului de aflare sau de şedere acordat sunt 
exoneraţi de răspundere, diminuează caracterul imperativ al 

normei contravenţionale de la art.333, precum şi a întregului 

cadru normativ privind intrarea şi ieşirea străinilor. 

Diminuarea caracterului imperativ va genera o diminuare a 

disciplinei executorii în rândul cetăţenilor străini sau apatrizi ale 

căror termene de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii 

Moldova au expirat. 

Prevederea analizată face ca normele referitoare la 

responsabilitatea străinilor sau apatrizilor să aibă un caracter 

declarativ, ducând la imposibilitatea aplicării practice a acestor 

prevederi, şi prin urmare, la responsabilizarea insuficientă a 

acestora. 

Caracterul derogatoriu al normei şi insuficienţa procedurilor 

administrative creează o incertitudine în ceea ce priveşte aplicarea 

practică a normelor de către organele de constatare. Astfel, la 

modul concret norma legiferează discreţia entităţilor responsabile 

de executarea legii în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunii. Practic, 

are loc legalizarea eventualelor abuzurilor şi depăşirii atribuţiilor 

de serviciu ale reprezentantului organului de constatare. 

Formularea ambiguă, insuficienţa şi caracterul lacunar al normei 

fac imposibilă tragerea la răspundere a agenţilor constatatori şi a 

factorilor de decizie, care la implementare vor conştientiza 

impunitatea lor pentru abuzurile săvârşite în procesul de aplicare, 

şi deci astfel, va perpetua săvârşirea abuzurilor, actelor de 

corupere activă, corupere pasivă sau depăşire a atribuţiilor. 

 

12. Articolul unic pct.135 din proiectul legii privind modificarea 

şi completarea Codului contravenţional 

Articolul unic - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218/24.10.2008, se modifică şi se completează după cum 

urmează: [...] 

135. Articolul 455 se completează cu alineatele (3) şi (4) vor avea 

următorul cuprins: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

Greșelile tehnice au fost înlăturate. 
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„(2)1 Dacă pe parcursul judecării cauzei se constată că agentul 
constatator este în imposibilitate de a participa în continuare la 

şedinţă, el poate fi înlocuit cu un alt agent constatator. [...] 

(2)2 înlocuirea agentului constatator se dispune de către 

conducătorul autorităţii publice, din care face parte agentul 

constatator, sau persoana căreia i-a fost delegat dreptul, în cazul 

transferului, delegării, detaşării, suspendării sau eliberării din 

funcţie a agentului, [...] 

Se constată anumite incoerenţe în formularea normei. La 

momentul actual, art.455 al Codului contravenţional conţine 

alineatele (1-5), de aceea art.455 nu poate fi completat cu 

alineatele (3) şi (4). 

în altă ordine de idei, deşi autorul stabileşte completarea art.455 

cu alineatele (3) şi (4), textul normei stabileşte reglementări 

pentru alineatele (2)1 şi (2)2. 

 

 

 

Ministru                                            Victoria Iftodi 


