
Sinteza obiecțiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea Codului penal al 

Republicii Moldova nr. 985/2002 

(ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție) 

 

Nr. Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică  

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

1.  Procuratura Generală Având în vedere că, proiectul de lege a fost elaborat în 

vederea realizării Obiectivului 1.12 „Ajustarea sancțiunilor 

penale pentru infracțiunile de corupție” din Planul de acțiuni 

al Guvernului pentru anii 2020-2023, Compartimentul I, 

EDIFICAREA STATULUI DE DREPT: REFORMA 

JUSTIȚIEI, COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI RESPECTUL 

PENTRU DREPTURILE ȘI LIEBRTĂȚILE 

FUNDAMENTALE și, pornind de la problemele cu care se 

confruntă Republica Moldova pe segmentul dat, susținem 

proiectul de lege menționat și considerăm oportună 

promovarea acestuia. Or, una dintre prioritățile cele mai 

importante și actuale ale reformelor economice, politice și 

sociale din Republica Moldova o reprezintă prevenirea și 

combaterea corupției. 

Totodată, întru respectarea procedeelor tehnice aplicabile 

actelor normative prevăzute în Secțiunea I – Modificarea 

actului normativ, art.62 alin.(2) din Legea nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, proiectul de lege necesită a fi 

revăzut în integralitatea sa, întrucît nu sunt indicate toate 

elementele de identificare (în titlu, în dispoziție, în 

sancțiune), fiind necesară utilizarea în proiectul de lege 

propus spre avizare, în toate cazurile, a sintagmei „în 

sancțiunea alineatului ( )”.      

        Se acceptă. 



2.  Centrul Național 

Anticorupție 

Prin prezenta, cu referire la proiectul de lege cu privire la 

modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 

985/2002 (număr unic: 621/MJ/2020), Vă comunicăm lipsă 

de obiecții. Totodată, Centrul Național Anticorupție 

consideră oportun ajustarea sancțiunilor penale inclusiv 

pentru infracțiunile de la art.328 (Excesul de putere sau 

depășirea atribuțiilor de serviciu) și art.329 (Neglijența în 

serviciu) din Codul penal al republicii Moldova. În acest 

sens, se propune: 

- la art. 328 alin. (1) de a substitui sintagma ”pînă la 3 

ani” cu sintagma „pînă la 5 ani”; 

- la art. 328 alin. (2) de a substitui sintagma ”de la 2 la 6 

ani” cu sintagma „de la 2 la 7 ani”; 

- la art. 329 alin. (1) de a substitui sintagma ”pînă la 2 

ani” cu sintagma „pînă la 5 ani”; 

- la art. 329 alin. (2) de a substitui sintagma ”de la 2 la 6 

ani” cu sintagma „de la 2 la 7 ani”; 

 

 

 

  

         Nu se acceptă. 

       Scopul final urmărit de prezentul proiect 

de lege, constă în încadrarea juridică a 

infracțiunilor vizate din categoria 

infracțiunilor mai puțin grave în categoria 

infracțiunilor grave, însă propunerile de 

majorare a sancțiunilor pentru infracțiunile de 

la art. 328 alin.(1) și (2) și 329 alin. (1) și (2) 

nu realizează acest scop, prin urmare le 

considerăm a fi inoportune pentru proiectul 

dat. 

 

3.  Ministerul Afacerilor 

Interne 

Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

4.  Curtea Supremă de 

Justiție 

Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

5.  Procuratura 

Anticorupție 

Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

 

 

Ministru 

Fadei NAGACEVSCHI 
 


