
Proiect 

L E G E  

privind completarea unor acte legislative  

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

I. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările 

și completările ulterioare, se completează cu articolul 421 cu următorul cuprins: 

„Articolul 421. Răspunderea membrilor organelor colegiale 

(1) Pentru adoptarea sau neadoptarea unui act de către un organ colegial 

răspunde fiecare dintre membrii organului colegial.  

(2) Un membru al unui organ colegial nu este pasibil de răspundere pentru 

adoptarea unui act dacă există probe că: 

a) nu a fost prezent la şedinţă și nu și-a exercitat votul în contumacie, 

sau; 

b) nu a participat la vot, sau; 

c) a votat împotrivă. 

(3) Un membru al organului colegial nu este pasibil de răspundere pentru 

neadoptarea unui act dacă există probe că: 

a) nu a ştiut şi nici nu trebuia să ştie că este necesară adoptarea 

actului, sau; 

b) în cazul în care are dreptul legal, contractual sau statutar, a făcut 

demersurile necesare pentru a convoca şedinţa sau de a include pe 

agenda organului colegial chestiunea adoptării actului respectiv, 

precum și a exercitat corect obligațiile sale privind organizarea, 

desfăşurarea şedinţei organului colegial sau, după caz, semnarea, 

avizarea, contrasemnarea, raportarea cererilor, demersurilor, 

dosarelor și documentației necesare pentru pregătirea ordinii de zi și 

examinarea proiectelor deciziilor, sau; 

c) a lipsit de la şedinţa la care s-a examinat problema respectivă  din 

motive că: nu a știut și nici nu putea să cunoască despre convocarea 

ședinței, s-a aflat într-o deplasare de serviciu într-o altă localitate 

decît cea în care s-a convocat ședința, s-a aflat în concediu, ședința 

s-a convocat în ziua decesului sau înmormîntării soției, concubinei 

sau a unei rude de pînă la gradul doi sau; 

e) a votat pentru adoptarea actului. 

  

 

  
II. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 

octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3 - 6, art. 



15), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu art. 161 și 3134 

cu următorul cuprins:  

 

1. „Articolul  161. Răspunderea membrilor organelor colegiale 

(1) Pentru adoptarea sau neadoptarea unui act de către un organ colegial 

răspunde fiecare dintre membrii organului colegial.  

(2) Un membru al unui organ colegial nu este pasibil de răspundere pentru 

adoptarea unui act dacă există probe că: 

a) nu a fost prezent la şedinţă și nu și-a exercitat votul în contumacie, 

sau; 

b) nu a participat la vot, sau; 

c) a votat împotrivă. 

(3) Un membru al organului colegial nu este pasibil de răspundere pentru 

neadoptarea unui act dacă există probe că: 

a) nu a ştiut şi nici nu trebuia să ştie că este necesară adoptarea 

actului, sau; 

b) în cazul în care are dreptul legal, contractual sau statutar, a făcut 

demersurile necesare pentru a convoca şedinţa sau de a include pe 

agenda organului colegial chestiunea adoptării actului respectiv, 

precum și a exercitat corect obligațiile sale privind organizarea, 

desfăşurarea şedinţei organului colegial sau, după caz, semnarea, 

avizarea, contrasemnarea, raportarea cererilor, demersurilor, 

dosarelor și documentației necesare pentru pregătirea ordinii de zi și 

examinarea proiectelor deciziilor, sau; 

c) a lipsit de la şedinţa la care s-a examinat problema respectivă  din 

motive că: nu a știut și nici nu putea să cunoască despre convocarea 

ședinței, s-a aflat într-o deplasare de serviciu într-o altă localitate  

decît cea în care s-a convocat ședința, s-a aflat în concediu, ședința 

s-a convocat în ziua decesului sau înmormîntării soției, concubinei 

sau a unei rude de pînă la gradul doi sau; 

e) a votat pentru adoptarea actului. 

  

 

 

2. „Articolul 3134. Încălcarea termenului prevăzut de legislație pentru convocarea 

şi/sau organizarea şedinţei organului colegial de către conducătorul sau  preşedintele 

organului colegial 

 

(1) Fapta conducătorului sau  preşedintelui organului colegial în atribuţiile căruia 

intră convocarea şi/sau organizarea şedinţei organului colegial, pentru situațiile în care 

nu convoacă sau nu asigură organizarea ședinței în termenul prevăzut de lege, făcînd 

să intervină prezumţia legală a aprobării tacite a unei decizii ilegale, în cazurile 

prevăzute de lege,  



se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale. 

 

(2) Acţiunile specificate la alin.(1) săvîrşite premeditat sau dacă acestea au cauzat 

prejudicii considerabile, 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 250 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. 

 

2) La articolul 400 alineatele (4) şi (6), după cifrele „243,” se completează cu  

cifra „3134”; 

 
 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
 
 


