
SINTEZA 

observațiilor și propunerilor (recomandărilor) 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului 

Legii privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 
 

Nr. Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul observației/ propunerii (recomandării) Argumentarea autorului proiectului 

1.  Procuratura Republicii 

Moldova 

1. La articolul 37 alineatul (3) din proiect, întru respectarea 

principiului clarităţii normei, propunem a substitui textul „ ,cu 

excepţia persoanelor sancţionate contravenţional conform art.78
1
." 

cu textul „ ,cu excepţia persoanelor care au comis contravenţii 

conform art.78
1
", întrucît sancţiunea munca neremunerată în 

folosul comunităţii urmează a fi aplicată persoanei care încă nu a 

fost sancţionată contravenţional. 

Ca alternativă propunem şi o altă variantă: 

Completarea articolului 37 cu alineatul (3
1
) cu următorul cuprins: 

„(3
1
) În cazul comiterii contravenţiei prevăzute de art.78

1
, la 

aplicarea sancţiunii sub formă de munca neremunerată în folosul 

comunităţii, acordul contravenientului nu este necesar.” 

 

Se acceptă parțial 

1. Art. 37 alin. (3) va avea următorul cuprins: 

 „(3) Munca neremunerată în folosul comunităţii 

poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă să 

execute o asemenea sancţiune, cu excepția 

contravenției prevăzute la articolul 78
1
, pentru care 

acordul persoanei nu este necesar. 

Completarea art. 37 cu un nou alineat nu se justifică, 

întrucât excepția referitoare la aplicarea muncii 

neremunerate în folosul comunității a fost inclusă în 

alin. (3). 

2. Completarea articolului 38 alineatul (6) din proiect cu textul „sau 

dacă aceasta ar ameninţa sau ar pune în pericol real sănătatea 

contravenientului”, nu se susţine, şi urmează a fi exclusă, întrucît 

această completare este ambigue, de vreme ce nu este clar dacă 

aceasta se referă la toate categoriile de persoane enumerate în acest 

alineat, sau numai la persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. 

Or, în cazul în care autorul se referă numai la persoanele cu 

dizabilităţi severe şi accentuate, considerăm completarea 

nejustificată deoarece arestul contravențional nu poate fi aplicat în 

privinţa la nici o persoană (nu numai la cele prevăzute de art.38 

alin.(6)), dacă aceasta ar ameninţa sau ar pune în pericol real 

sănătatea contravenientului. 

Mai mult, în pct. 61 din Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 28 din 

22.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor 

prevederi de la articolul 78
1
 din Codul contravenţional, Curtea a 

reţinut, că starea sănătăţii făptuitorului poate reprezenta un 

impediment pentru aplicarea arestului contravenţional pentru 

comiterea faptelor de violenţă în familie. În acest sens, arestul 

contravenţional nu trebuie aplicat în privinţa persoanei care a 

Se acceptă parțial 

2. Art. 38 alin. (6) va avea următorul cuprins: 

„(6) Arestul contravențional nu poate fi aplicat dacă 

acesta ar amenința sau ar pune în pericol real 

sănătatea ori integritatea corporală a 

contravenientului, persoanelor cu dizabilităţi severe 

şi accentuate, militarilor în termen, militarilor şi 

angajaţilor cu statut special ai Ministerului 

Afacerilor Interne, angajaţi în bază de contract, 

minorilor, femeilor gravide, femeilor care au copii 

cu vîrsta de pînă la 8 ani, persoanei care este unicul 

întreţinător al copilului cu vîrsta de pînă la 16 ani şi 

nici persoanelor care au împlinit vîrsta generală de 

pensionare. Pentru săvîrșirea contravenției 

prevăzute la articolul 78
1
 poate fi aplicat arestul 

contravențional persoanelor care au împlinit vîrsta 

generală de pensionare, cu condiția că nu există 

impedimente justificate legate de starea lor de 

sănătate. 



împlinit vârsta generală de pensionare dacă există motive justificate 

ce ţin de starea sa de sănătate. 

Respectiv, din considerentele expuse, propunem completarea 

articolul 38 cu alineat nou (7) cu următorul cuprins: 

„(7) Cu titlu de excepţie, pentru comiterea contravenţiei prevăzute 

de articolul 78
1
, arestul contravenţional poate fi aplicat 

persoanelor care au împlinit vîrsta generală de pensionare, doar 

dacă nu există motive justificate ce ţin de starea lor de sănătate.” 

De asemenea excluderea pentru toate contravenţiile din articolul 38 

alineatul (6) a cuvintelor „şi nici persoanelor care au împlinit 

vîrsta generală de pensionare.”, nu se susţine, deoarece aceasta 

este contrar considerentelor expuse la pct.77 din Hotărârea Curţii 

Constituţionale nr.28 din 22.11.2018, potrivit căreia Curtea a 

statuat „ 77. ... stabilind anumite excepţii de la prevederile 

articolelor 37 alin. (3) şi 38 alin. (6) din Codul contravenţional în 

contextul contravenţiei prevăzute de articolul 78
1
, Curtea a 

menţinut necesitatea solicitării acordului persoanei pentru 

aplicarea muncii neremunerate în folosul comunităţii, precum şi 

interdicţia aplicării arestului contravenţional în privinţa 

persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare în 

contextul celorlalte contravenţii....”. 

În acest sens a se vedea şi pct.64. din Hotărârea menţionată, 

potrivit căruia „Curtea notează că necesitatea solicitării acordului 

persoanei pentru aplicarea muncii neremunerate în folosul 

comunităţii, precum şi interdicţia aplicării arestului contravenţional 

în privinţa persoanelor care au împlinit vârsta generală de 

pensionare rămân valabile în contextul celorlalte contravenţii." 

Subsidiar, menţionăm şi Hotărârea Curţii Constituţionale nr.33 din 

10 octombrie 2013 privind interpretarea articolului 140 din 

Constituţie, în care Curtea a menţionat: „41. [...] respectarea 

efectului general obligatoriu al hotărârilor Curţii Constituţionale nu 

înseamnă doar a da eficienţă dispozitivului acestora, ci şi, în egală 

măsură, considerentelor, respectiv interpretării date de Curtea 

Constituţională textelor Constituţiei, or, hotărârea este un întreg, o 

unitate a considerentelor şi dispozitivului.[..]" 

Curtea subliniază că respectarea hotărârilor Curţii Constituţionale 

este o condiţie necesară şi esenţială pentru buna funcţionare a 

autorităţilor publice ale statului şi pentru afirmarea statului de 

drept. 

 

Completarea art. 38 alin. (6) cu excepția care 

privește aplicarea arestului contravențional întrucât 

sancțiunea arestului nu poate fi aplicată dacă acesta 

ar amenința sau ar pune în pericol real sănătatea ori 

integritatea corporală a contravenientului, se referă 

la alte categorii de persoane decât cele care sunt deja 

enumerate. Arestul  contravențional poate fi aplicat 

persoanelor care au împlinit vîrsta generală de 

pensionare, în cazul comiterii contravenției 

prevăzute la art. 78
1
, doar dacă nu există motive 

justificate ce țin de starea lor de sănătate. 

 



3. Totodată, proiectul de lege este lacunar şi în parte ce tine de 

constatările Curţii expuse în pct.63 al Hotărârii menţionate, potrivit 

cărora „Curtea reţine că soluţia stabilită la §§ 59-62 din prezenta 

hotărâre este temporară, fapt care presupune că Parlamentul 

trebuie să intervină cu o soluţie legislativă adecvată. Cu privire la 

procedura prin care poate fi constatat acordul persoanei de a 

executa munca neremunerată în folosul comunităţii, poate fi 

evaluată starea de sănătate a persoanei pentru a fi aplicat arestul 

contravenţional şi prin care se poate verifica dacă victima violenţei 

în familie ar fi afectată în mod indirect prin aplicarea amenzii, 

reglementarea acesteia ţine de competenţa legislatorului. 

Respectiv, astfel de prevederi în proiectul de lege, nu se regăsesc. 

Nu se acceptă 

3.Prevederile Codului contravențional sunt 

suficiente pentru a stabili prezența acordului 

persoanei de a executa munca neremunerată în 

folosul comunității. Totodată, dispozițiile actuale ale 

art. 37 alin. (3) care stabilesc că, munca 

neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată 

doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea 

sancţiune, nu vor fi aplicabile în cazul excepției cu 

care a fost completat alin. (3).  

4. Totodată, proiectul de lege nu soluţionează nici vidul legislativ 

în materie de sancţionare, în cazul în care munca neremunerată în 

folosul comunităţii aplicată fără acordul persoanei nu este 

executată de către făptuitor şi această sancţiune nu poate fi 

înlocuită cu arestul contravenţional din motive care ţin de starea sa 

de sănătate. 

Prin urmare, acest vid se manifestă prin imposibilitatea instanţelor 

de judecată de a sancţiona violenţa în familie şi evident, conduce la 

încălcarea obligaţiilor procedurale ale autorităţilor statale din 

perspectiva articolului 24 alin. (2) din Constituţie şi a articolului 3 

din Convenţie, referitoare la funcţionarea efectivă a sistemului de 

sancţionare a tuturor formelor de violenţă în familie. 

Cu referire la acest aspect, Curtea a statuat, în pct.37, că 

„...legislatorul nu a prevăzut sancţiunea amenzii ca alternativă, 

deoarece aceasta poate afecta în mod indirect victima agresiunii (a 

se vedea Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi 

combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, 

Istanbul, 11 mai 2011, articolul 48 § 2; Raportul explicativ al 

Convenţiei citate, §253)”. 

Totodată, întru soluţionarea acestui vid legislativ Curtea la pct.62 a 

concluzionat, că „62. Cu titlu de excepţie, în cazul în care munca 

neremunerată în folosul comunităţii aplicată fără acordul 

persoanei nu este executată de către făptuitor şi această sancţiune 

nu poate fi înlocuită cu arestul contravenţional din motive care ţin 

de starea sa de sănătate, instanţele de _ judecată pot recurge la 

aplicarea amenzii ca sancţiune contravenţională doar dacă prin 

plata acesteia de către făptuitor nu se va afecta în mod indirect 

victima contravenţiei. De altfel, Curtea observă că posibilitatea 

Nu se acceptă 

4. În hotărârea sa Curtea Constituțională a menționat 

despre faptul că în lipsa unui acord de a executa 

munca neremunerată în folosul comunității, 

autoritățile nu pot aplica alte sancțiuni suficient de 

disuasive. (potrivit sancțiunii de la art. 78
1
).  

Constatările Curții constituționale se încadrează în 

circumstanțele reglementărilor actuale, de până la 

modificările propuse în proiect. 

De asemenea, potrivit art. 48 alin. (2) din Convenția 

Consiliului Europei privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor ți a 

violenței domestice din 11 mai 2011, sancțiunea 

amenzii ca alternativă nu poate fi aplicată, deoarece 

aceasta poate afecta în mod indirect victima 

agresiunii. 

Aplicarea muncii neremunerate în folosul 

comunității pentru comiterea contravenției de la art. 

78
1 

fără a fi necesar acordul contravenientului, 

precum și sancțiunea arestului contravențional ca 

alternativă este suficient de disuasivă și permite 

sancționarea eficientă a făptuitorului. 

Totodată, Curtea a reținut că soluția stabilită la § 59-

62 din hotărâre este temporară, fapt care presupune 

că Parlamentul trebuie să intervină cu o soluție 

legislativă adecvată ( a se vedea §63 din hotărâre). 



condiţionată de a aplica amenda în cazurile de violenţă în _ familie 

este prevăzută şi de Raportul explicativ al Convenţiei Consiliului 

Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 

femeilor şi a violenţei domestice, care prevede la § 253 că articolul 

48 § 2 din Convenţia în discuţie obligă părţile să asigure faptul că 

orice amendă pe care un făptuitor este obligat să o plătească nu va 

crea dificultăţi financiare în mod indirect pentru victimă. Prin 

urmare, amenda îi poate fi aplicată făptuitorului pentru comiterea 

violenţei în familie doar dacă se respectă următoarea ordine 

consecutivă: (i) nu este executată munca neremunerată în folosul 

comunităţii aplicată fără acordul persoanei; (ii) nu poate fi aplicat 

arestul contravenţional din motive ce ţin de starea de sănătate, în 

cazul persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare, 

şi (iii) amenda nu va afecta în mod indirect victima." 

Așadar, în proiectul de lege este necesar a prevedea cu titlul de 

excepţie şi posibilitatea aplicării de către instanţele de judecată a 

sancţiunii sub formă de amendă ca sancţiune contravenţională 

pentru comiterea contravenţiei prevăzute de articolul 78
1 

din Codul 

contravenţional, respectînd constatările Curţii. 

Luînd în consideraţie ele expuse supra, propunem a modifica şi 

sancţiunea art. 78
1
. Violenţa în familie din Codul contravenţional. 

Totodată, pe cale de consecinţă, propunem şi modificarea şi art.34. 

Amenda din Codul contravenţional, după cum urmează: 

Alineatul (2) se completează la final cu textul: 

„Cu titlu de excepţie, amenda se poate aplică persoanelor fizice 

pentru comiterea contravenţiei prevăzute de articolul 78
1
, doar 

dacă se respectă următoarea ordine consecutivă: 

(a) nu este executată munca neremunerată în folosul comunităţii 

aplicată fără acordul persoanei; 

(b) nu poate fi aplicat arestul contravenţional din motive ce ţin de 

starea de sănătate, în cazul persoanelor care au împlinit vârsta 

generală de pensionare; 

(c) amenda nu va afecta în mod indirect victima. 

 

5. Potrivit Hotărârii Curţii Constituţionale nr.32 din 29.11.2018 

privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 445 şi 461 din 

Codul contravenţional (nulitatea procesului-verbal cu privire la 

contravenţie)., articolul 445 şi textul „şi 445” din articolul 461 din 

Codul contravenţional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 

2008 au fost declarate neconstituţionale, iar potrivit pct.3 „Până la 

Se acceptă 

5. Art. 461 din Codul contravențional va avea 

următorul cuprins: 

„Articolul 461.  Încetarea procesului 

contravenţional în şedinţă de judecată 

 În cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se 



modificarea legii contravenţionale de către Parlament, instanţele 

de judecată trebuie să constate, în fiecare caz particular, dacă 

lipsa unei menţiuni în procesul-verbal nu poate fi înlăturată decât 

prin anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei sau 

dacă aceasta poate fi acoperită (confirmată) de către instanţa de 

judecată. " 

Astfel, deşi Hotărârea Curţii Constituţionale menţionate se referă la 

declararea neconstituţionalităţii textului „şi 445" din art. 461 având 

la bază redacţia anterioară a art. 445 de pînă la modificare, 

considerăm că articolul 445 urma să fie revizuit, întrucît unele 

menţiuni prevăzute la art.445, care duc la nulitate absolută, pot fi 

acoperite (confirmate) de către instanţa de judecată în procesul 

examinării cauzei contravenţionale, fără a afecta în mod esenţial 

fondul cauzei. (spre exemplu, seria şi numărul actului de identitate 

şi numărul de identificare personal (IDNP), fiind suficient doar una 

din aceste menţiuni). 

În acest sens Curtea menţionează în pct.37 şi 38 din Hotărârea 

precitată, că modul în care sunt redate aceste prevederi legale, 

precum şi interpretarea dată de către instanţele de judecată, conduc 

la ideea că acestea sancţionează procesul-verbal cu privire la 

contravenţie cu nulitatea absolută, care poate fi constatată din 

oficiu, în cazul în care acesta nu conţine cel puţin una dintre 

menţiunile reglementate la articolul 443 din Cod. Or, procesul-

verbal cu privire la contravenţie este un act administrativ, care 

emană de la o autoritate publică, dotată cu competenţa de a 

constata şi de a sancţiona faptele contravenţionale, se bucură de 

prezumţiile de legalitate, de autenticitate şi de veridicitate şi este 

executoriu. (A se vedea şi constatările Curţii din pct.41-44 la acest 

aspect.) 

Totodată, în dispoziţia art. 461 din Codul contravenţional, 

propunem a substitui sintagma „la art.441 şi 445”cu sintagma „la 

art.441 sau 445", deoarece art. 441 din Codul contravențional 

conține mai multe temeiuri de încetare a procesului 

contravențional, iar pentru încetarea procesului contravențional nu 

este necesară întrunirea cumulativă şi a condițiilor prevăzute şi la 

art. 445 din Codul contravențional. 

 

constată vreunul din temeiurile prevăzute la 

articolul 441 sau 445, instanţa încetează procesul 

contravenţional, numai în cazul în care lipsa unei 

mențiuni în procesul-verbal afectează în mod 

esențial fondul cauzei și dacă aceasta nu poate fi 

acoperită (confirmată) de către instanța de 

judecată. 

2. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Lipsă de observații și propuneri 

 

 

 



3. Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

Lipsă de observații și propuneri  

4. Curtea Supremă de 

Justiție 

Lipsă de observații și propuneri  

 

 

 

 

 

 

Ministru                                                               Victoria IFTODI 
 
 


