
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 

        Art.IV, pct.(2) din proiect, completarea Codului penal 

cu art.60 cu indice 1 

Articolul 60 cu indice 1 „Liberarea de răspundere penală în cazul 

săvîrșirii pentru prima oară a unei infracțiuni" 

 (1) Persoana este liberată de răspundere penală în cazul 

săvîrșirii unei infracțiuni prevăzute la articolele 185/1, 185/2, 

239, 239/1, 239/2, 227-230, 235, 241, 244, 244/1, 245/3, 245/4, 

245/6, 245/7, 245/9, 250, 252, 253, 255, 257, 261/1 ale 

prezentului Cod, dacă întrunește cumulativ următoarele condiții: 

a) infracțiunea a fost săvîrșită pentru prima oară; 

b) persoana a înlăturat încălcările și a reparat prejudiciul în 

termenul stabilit de organul de control de stat al activității de 

întreprinzător sau un alt organ competent în controlul respectării 

prevederilor legislației în domeniu; 

c) a achitat la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea 

prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică, decît dublul 

limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului 

corespunzător din partea specială 

 (2) Persoana este liberată de răspundere penală în condițiile 

alin.(1) doar dacă fapta nu a fost săvîrșită prin aplicarea 

constrîngerii psihice sau fizice, nu s-a soldat cu cauzarea de 

prejudiciu vieții și sănătății persoanei sau nu a fost săvîrșită de 

un grup criminal organizat sau organizație criminal. 

Obiecții: 

      Se atrage atenția că liberarea de răspundere penală este 

propusă pentru unele infracțiuni comiterea cărora pot avea 

impact major în societate. 

Se acceptă parțial. 

Articolul a fost revizuit integral 

prin măsuri, astfel,  temeiul de liberare 

de răspundere penală a fost înlocuit cu  

temeiul de liberare de pedeapsă penală. 

 Articolele 239, 239/1, 239/2, 252, 

253 au fost excluse din proiectul de 

lege, iar unele articole au fost 

revizuite. 
Liberarea de pedeapsă penală, în 

general, este o instituție care oferă 

alternative la pedeapsa cu închisoarea. 

Reglementarea, însă, a măsurii 

propuse, ca liberare de pedeapsă 

penală, va avea și rol educativ, or, 

persoana va ști că, ea ar fi putut să fie 

condamnată la pedeapsa cu 

închisoarea, dar, întrucât a săvîrșit 

fapta pentru prima dată, a reparat 

prejudiciul și acceptă să verse în 

bugetul de stat o anumită sumă (ca un 

fel de compensație), statul manifestă 

față de ea clemență (parțială, întrucât a 

obligat-o la plata unei sume bănești).  

 

 



      Spre exemplu, infracțiunile de poluare a solului (art.227), de 

încălcare a protecției solului (art.228), de poluare a apei 

(art.229), poluarea aerului (art.230), precum și infracțiuni ce țin 

de insolvabilitatea intenționată (art.252) și insolvabilitatea fictivă 

(art.253). 

       La fel, menționăm că liberarea de răspundere penală este 

propusă pentru infracțiunile statuate la art.239, art.239/1 și 

art.239/2 (încălcarea regulilor de creditare, politicilor de 

acordare a împrumuturilor sau regulilor de acordare a 

despăgubirii/indemnizației de asigurare; gestionarea defectuoasă 

a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări și 

obstrucționarea supravegherii bancare), infracțiuni care la 

moment sunt în competența organului de urmărire penală al 

Centrului Național Anticorupție în conformitate cu prevederile 

art.269 din Codul de procedură penală. 

      Astfel, în acest context se menționează că proiectul nu este 

corelat cu prevederile Legii integrității nr.82 din25.05.2017 care 

face referință la aceste infracțiuni (art.239, art.239/1, art.239/2) 

clasificîndu-le în categoria infracțiunilor actelor conexe actelor 

de corupție (art.45 din Lege). Astfel, se consideră că liberarea de 

răspundere penală pentru aceste infracțiuni va sfida și diminua 

efortul statului în lupta efectivă cu fenomenul corupției. 

     Totodată se atrage atenția că condiția ce urmează să fie 

întrunită pentru a putea beneficia de liberarea de răspundere 

penală - infracțiunea a fost săvîrșită pentru prima oară - denotă 

un caracter de incertitudine normei în sensul că persoana poate 

beneficia de liberare de răspundere penală pentru alte infracțiuni, 

cu excepția celei comise anterior (a fost deja supus procedurii de 

liberare). Astfel, există riscul ca persoanele să se bucure de 

instituția liberării condiționate cu condiția ca infracțiunile pe 

care le comite să fie diferite. 

       Astfel, ambiguitatea normei va crește riscul comiterii 

manifestărilor de corupție, unele dintre aceste neputînd fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



incriminate, cum ar fi depăpșiri ale atribuțiilor de serviciu sau 

abuzurile de serviciu. Astfel, în dependență de interes norma 

prin utilizarea sintagmei „infracțiunea a fost săvîrșită prima 

dată" va fi 

interpretată discreționar. 

     Recomandări: 

Se propune autorului excluderea din textul proiectului a 

infracțiunilor prevăzute la art.239, 239/1 și 239/2 din 

considerentul că acestea sunt acte conexe actelor de corupție. 

     La fel, în vederea respectării interesului public, se recomandă 

a se revedea infracțiunile propuse a fi incluse în lista 

infracțiunilor care va fi posibilă liberarea de răspundere penală. 

      Doar un simplu exemplu aducem, infracțiunile statuate la 

art.252 și 253 din Codul penal (insolvabilitatea intenționată și 

insolvabilitatea fictivă). Comiterea unor astfel de infracțiuni este 

de natură să perturbeze activitatea financiar-bancară din 

Republica Moldova, iar statul consideră oportună liberarea de 

răspundere penală în aceste cazuri. 

Mai mult decît atît, ținînd cont că legea penală mai blîndă are 

efect retroactiv, de ea vor beneficia și toate persoanele care au 

comis anterior aceste infracțiuni și li s-au aplicat sancțiuni 

penale sau cauzele penale care în prezent sunt investigate/sunt în 

examinare, ceea ce poate duce la riscul afectării eficiente a 

investigării fraudei în sectorul bancar 

      În final, menționăm că promovarea modificărilor ce țin de 

sancțiuni blînde slăbește efortul statului de a sancționa efectiv 

comiterea infracțiunilor cu impact economic, social în societate. 

      Art.IV, pct.(3) din proiect, articolul 80 din Codul penal 

      La articolul 80 cuvintele „se reduce cu o treime din pedeapsa 

maximă prevăzută pentru această infracțiune" se substituie cu 

cuvintele „se reduce cu două treimi din pedeapsa maximă 

prevăzută de lege pentru această infracțiune în cazul pedepsei cu 

închisoarea și pedepsei cu munca neremunerată în folosul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Obiectivul prezentului proiect de 

Lege privind modificarea unor acte 

legislative are drept scop racordarea 

legislației penale la standardele 



comunității, iar în cazul pedepsei cu amendă, aceasta se va 

reduce cu o doime în limitele de pedeapsă prevăzute de lege. 

Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se 

aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani". 

      Articolul 80 din Codul penal - Aplicarea pedepsei în cazul 

încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei prevede că: „În 

cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de 

recunoaştere a vinovăţiei, iar instanţa de judecată acceptă acest 

acord, pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o 

treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această 

infracţiune". 

     Autorul propune însă reducerea pedepsei în acest caz cu două 

treimi din pedeapsa maximă prevăzută pentru această 

infracțiune. 

     Se atrage atenția că această propunere va diminua drastic 

aplicarea sancțiunilor unor infracțiuni grave, deosebit de grave, 

care va fi redusă cu două treimi, ceea ce este inacceptabil. 

     Ținînd cont că de prevederea art.80 din Codul penal vor 

beneficia nu doar persoanele care comit infracțiuni din domeniu 

economic, respectiv argumentarea din nota informativă precum 

că proiectul „va îmbunătăți climatul investițional" este 

nejustificată 

.       Articolul 504 alin.(2) din Codul de procedură penală 

prevede: 

„Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se întocmeşte în scris, cu 

participarea obligatorie a apărătorului, învinuitului sau 

inculpatului în cazul tuturor infracţiunilor prevăzute în Partea 

specială a Codului penal, cu excepţia infracţiunilor prevăzute la 

art.135 și 135/1 din Codul penal. "Modificarea art.80 în redacția 

propusă va avea un efect grav în rîndul societății prin 

prejudicierea interesului public manifestat prin sancționarea 

efectivă a persoanelor care comit infracțiuni. 

       Sancțiunile blînde, din contra va promova creșterea 

europene în partea ce ţine de 

reducerea populației din 

penitenciare. Totodată, reiterăm că 

politica penală din ultimii ani este 

îndreptată spre umanizarea 

legislaţiei penale. 

Într-o altă orine de idei menţionăm, 

că este dreptul legiuitorului de a 

stabili anumite criterii la încheierea 

acordului de recunoaştere a 

vinovăţiei. 

Totodată, articolul respectiv a fost 

revizuit, fiind stabilit termenul de 

două cincimi la anumite categorii 

de infracţiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



criminalității în societate. 

       Totodată, există riscul periclitătii aplicării uniforme a 

instituției individualizării pedepselor în acest sens. 

        Mai mult decît atît, reieșind din prevederile art.505 din 

Codul de procedură penală „Condițiile de inițiere și încheiere a 

acordului de recunoaștere a vinovăției" există riscul ca norma să 

favorizeze comiterea manifestărilor de corupție prin influențarea 

procurorului de a lua o decizie favorabilă persoanei cointeresate 

de a aplica măsura acordului de recunoaștere a vinovăției.         

Reducerea cu două treimi a pedepsei va crește inevitabil riscurile 

de corupție, darorită interesului sporit de aplicare a instituției 

aplicării pedepse în cazul încheierii acordului de recunoaștere a 

vinovăției. Astfel, abuzurile de serviciu, depășiri ale atribuțiilor 

de 

serviciu ale procurorului și ale altor agenți publici riscă să fie 

comise. 

     Recomandări: 

     Modificarea articolului 80 din Codul penal nu se susține din 

considerentul prejudicierii interesului public. 

      Art.IV, pct.(4) din proiect, articolul 90 din Codul penal 

La articolul 90 se completează cu alin.(1/1) cu următorul 

cuprins: 

(1/1) În cazul în care persoana a săvîrșit pentru prima oară o 

infracțiune prevăzută la articolele240, 245, 245/1, 245/2, 245/5 

alin.(2), 245/10-245/12, 251, 260/1-260/5, 260/6 alin.(2) a 

recunoscut vinovăția, a înlăturat încălcarea admisă, a reparat 

prejudiciul material cauzat și a plătit la bugetul de stat o sumă 

egală cu valoarea preudiciului material cauzat, dar nu mai mică 

decît valoarea maximă a amenzii prevăzute de sancțiunea 

articolului corespunzător din partea specială, instanța de judecată 

aplicînd pedepse în condițiile alin.(1), va dispune suspendarea 

condiționată a executări pedepsei aplicate vinovatului. 

      Obiecții: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Completarea 

articolului 90 este dictată de 

necesitatea racordării legislaţiei 

penale la standardele europene şi, 

prin aceasta, reducerea persoanelor 

aflate în detenţie. Notăm faptul că, 

condamnarea cu suspendarea 

condiţionată a executării, prevăzută 

la art. 90 Cod penal al Republicii 

Moldova, este un mecanism foarte 

util şi eficient, iar experienţa 

demonstrează că persoanele ce sunt 

condamnate cu suspendarea 

condiţionată a pedepsei au un grad 

redus de recidivă. De asemenea, 

menţionăm că  institutia suspendarii 



     Se constată că instituția suspendării condiționate a executării 

pedepsei aplicate vinovatului (art.90 din Codul penal) urmează 

să fie aplicată și infracțiunii de la art.240 din Codul penal - 

uitilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile 

interne sau din fondurile externe. 

      Se menționează că infracțiunea prenotată este clasificată în 

categoria actelor de corupție, în conformitate cu prevederile 

art.44 alin.(1) lit.m) din Legea nr.82 din 25.05.2017 și este în 

prezent în competența organului de urmărire penală al Centrului 

Național Anticorupție în conformitate cu art.269 din Codul de 

procedură penală. 

       În acest fel, prin proiect se propune o diminuare 

semnificativă a pedepsei penale pentru această infracțiune, ceea 

ce este incacceptabil. 

       Această propunere compromite întreg sprectru de acțiuni și 

măsuri ale statului în domeniul combaterii corupției și este 

contrară Acordurilor internaționale la care Republica Moldova 

face parte de combatere efectivă a fenomenului corupției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Art.IV, pct.(5)-(8), pct.(11)-(23), pct.(27)-(28) 

      La art.238, 239, 239/1, 240, 241/1, 242, 242/1, 242/2, 244, 

244/1, 245, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/10, 250/1, 

252 din Codul penal - sunt modificate cuantumul sancțiunilor 

penale. 

       Obiecții: 

conditionate se remarca mai cu 

seama prin faptul ca: 

- ajută, stimulează pe unii 

condamnaţi ca să nu mai comită 

infracţiuni şi prin felul acesta, 

contribuie la îndreptarea acestor 

condamnaţi fără a se mai impune 

executarea pedepsei; 

- sunt evitate totodată 

cheltuielile pe care le implică 

executarea pedepsei în penitenciar. 
Totodată, statul este în drept să 

impună unele condiţii în cazul aplicării 

instituţiei suspendării condiţionate, 

astfel proiectul prevede că, persoanei i 

se poate aplica suspendarea 

condiţionată doar în cazul în care a 

săvârșit pentru prima oară o 

infracțiune, a recunoscut vinovăția, 

a înlăturat încălcarea admisă, a 

reparat prejudiciul material cauzat 

și a plătit la bugetul de stat o sumă 

egală cu valoarea prejudiciului 

material cauzat, dar nu mai mică 

decît valoarea maximă a amenzii. 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Norma este revizuită în modul în 

care să nu fie aplicabilă faptelor 

conexe cu corupția, sau 

prevederilor art. 239-240, în 

cazurile prejudiciilor deosebit de 



    Propunerile de modificare a cuantumului pedepselor speciale 

sunt riscante și pot prejudicia interesul public general din 

următoarele considerente. 

      Un prim aspect care urmează să fi analizat este faptul că 

autorul nu argumenteză în nici un fel pe ce criterii au fost 

identificate infracțiunile care sunt propuse pentru a le fi 

schimbată pedeapsa maximă, deoarece multe din infracțiunile 

propuse nu au legătură directă cu „promovarea climatului 

investițional în Republica Moldova". 

       Un al doilea aspect foarte important este faptul că odată 

privarea de libertate a persoanei trebuie să fie o soluţie ultimo ratio. 
într-o altă recomandare adresată statelor membre1, Consiliul Europei 

stabileşte că: „privarea de libertate trebuie considerată o 

sancţiune sau măsură extremă şi, de aceea, trebuie impusă 

numai când, din cauza gravităţii infracţiunii, orice altă 

sancţiune sau măsură ar fi evident inadecvată.". cu propunerile 

de modificare a cuantumului pedepselor (în cele mai multe 

cazuri pedeapa este propusă pînă în 5 ani privațiune de libertate), 

rezultă în mod cert și o recalificare a caracterului și gradului 

prejudiciabil al faptei ce duce la o reclasificare a infracțiunilor 

din infracțiuni grave în infracțiuni mai puțin grave. 

      Această reclasificare are un impact major și a investigării 

infracțiunilor respective, deoarece există rsicul să nu poată fi 

efectuate măsurile speciale de investigații, care potrivit normelor 

procesual penale pot fi aplicate infracțiunilor grave, deosebit de 

grave sau excepțional de grave. 

       Totodată, se atrage atenția că sunt propuse diminuări ale 

pedepselor penale pentru comiterea infracțiunilor de la art.239, 

239/1, 240, 242/1, 242/2, primele trei fiind în competența 

organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție. 

        La fel, menționăm că, în conformitate cu prevederile art.44 

și 45 din Legea integrității nr.82/2017, infracțiunea de la art.239 

mari. 

Articolele 239-2392, 2455 au fost 

excluse din proiect. 

Politica penală din ultimii ani este 

îndreptată spre umanizarea 

legislaţiei penale, prin micşorarea 

limitelor pedepsei cu închisoarea. 
Privarea de libertate a persoanei 

trebuie să fie o soluţie ultimo ratio. şi 

trebuie considerată o sancţiune sau 

măsură extremă şi, de aceea, 

trebuie impusă numai când, din 

cauza gravităţii infracţiunii, orice 

altă sancţiune sau măsură ar fi 

evident inadecvată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



- Încălcarea regulilor de creditare, a politicilor de acordare a 

împrumuturilor sau a regulilor de acordare a 

despăgubirii/indemnizației de asigurare, infracțiunea de la 

art.239/1 - gestionarea defectuoasă sau frauduloasă a băncii sunt 

acte conexe actelor de corupție, iar infracțiunea de la art.240 - 

Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile 

interne sau fondurile externe, infracțiunea de la art.242/1 - 

manipularea unui eveniment, precum și infracțiunea de la 

art.242/2 - pariuri aranjate sunt acte de corupție.Astfel, este 

inacceptabil reducerea sancțiunilor pentru astfel de manifestări 

de corupție. 

      Doar un simplu exemplu este de ajuns pentru a demonstra 

gravitatea propunerilor respective. 

      Astfel, la art.240 la alin.(4) sancțiunea maximă se reduce 

pînă la 5 ani (de la 10 ani). Se menționează că autorul eronat în 

conținut face referință la „pedeapsa închisoriii de la 4 la 7 ani", 

or această referință este valabilă pentru privarea de dreptul de a 

ocupa anumite funcții pe un termen de la 4 la 7 ani, iar pedeapsa 

închisorii este de la 6 la 10 ani. Respectiv, fapta este încadrată 

din start în infracțiune mai puțin gravă (deși reprezintă un act de 

corupție). 

       Aplicînd instituția acordului de recunoaștere a vinovăției 

(care potrivit proiectului se propune a reduce pedeapsa cu două 

treimi din pedeapsa maximă) se constată că maximul pedepsei 

aplicate se reduce semnificativ pentru această infracțiune de 

corupție, deși la moment pedeapsa maximă este de 10 ani. 

      Astfel, propunerile din proiect riscă să genereze o 

încurajare/facilitare a comiterii multor manifestări de corupție 

datorită caracterului punitiv redus al sancțiunilor penale. 

       Recomandări: 

        Se recomandă autorului excluderea din proiect a 

propunerilor de modificare a cuantumului pedepselor de la  

art.239, 239/1, 240, 242/1, 242/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost revizuită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Articolele 238, 239-

2392 , 2455 252  şi 253 au fost 

excluse. 



      Astfel, alin.(6), alin.(7), alin.(8), alin.(13) și alin.(14) din 

art.IV din proiect urmează să fie excluse. 

      La fel, se recomandă autorului examinarea repetată 

minuțioasă a categoriilor de infracțiuni propuse pentru a fi 

modificată pedeapsa maximă avînd ca efect reclasificarea 

infracțiunilor din categoria infracțiunilor grave în categoria 

infracțiunilor mai puțin grave, în vederea respectării intereseului 

public. 

      Diminuarea pedepselor penale pentru marea majoritate a 

infracțiunilor propuse prin proiect va avea o repercusiune gravă 

în rîndul societății. 

       Art.IV pct.(25) și (26) din proiect - art.248 din Codul 

penal se completeză cu alin.(6) și art.249 Cod penal se 

completează cu alin.(4) 

      Art.248 din Codul penal se completează cu alin.(6) cu 

următorul cuprins: 

      „(6) În sensul prezentului articol se consideră proporții mari, 

valoarea bunurilor, suma drepturilor de import care depășește 

100 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin 

hotărîrea de Guvern în vigoare stabilite la momentul săvîrșirii 

faptei, iar proporții deosebit de mari, valoarea bunurilor, suma 

drepturilor de import care depășesc 200 salarii medii lunare pe 

economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în 

vigoare la momentul săvîrșirii faptei". 

       Art.249 din Codul penal se completeză cu alin.(6) cu 

următorul cuprins: 

      „(6) În sensul prezentului articol se consideră proporții mari, 

valoarea bunurilor, suma drepturilor de import care depășește 

100 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin 

Hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei, iar 

proporții deosebit de mari, valoarea bunurilor, suma drepturilor 

de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie 

prognozate, stabilite oprin Hotărîrea de Guvern în vigoare la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Norma articolului 248 şi 249 a fost 

revizuită cu includerea sintagmei 

„Prin derogare de la art. 126” 

De asemenea, statul trebuie să se 

asigure că fapta este pedepsită 

drastic pentru infracţiunile 

menţionate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



momentul săvîrșirii faptei". 

       În conținutul art.248 și art.249 autorul propune definirea 

noțiunilor de „proporții mari" și „proporții deosebit 

de mari". 

      Se consideră că propunerea va crea un conflict de norme cu 

sensul noțiunii de „proporții mari" și „proporții deosebit de 

mari" din conținutul art.126 din Codul penal. Astfel, noțiunile 

date sunt reglementate foarte clar în art.126 care face parte din 

capitolul - Înțelesul unor termeni sau expresii în prezentul Cod, 

deci noțiunile au aplicabilitate generală. 

 

       Mai mult decît atît, modificările propuse vor exclude de 

drept și în fapt încadrarea faptei de contrabandă și eschivarea de 

la achitarea plăților vamale ca fiind infracțiune, deoarece 

acțiuinile nu vor fi încadrate în limita stabilită prin proiect. 

        În aceste condiții se atrage atenția că fapta de contrabandă 

neîntrunind elementele componente ale unei infracțiuni poate fi 

calificată ca contravenție, dacă Codul contravențional prevede 

aceasta. Astfel, o examinare a prevederilor Codului 

contravențional se constată că fapta de contrabandă în cazul dat 

va fi încadrată în contravenția de încălcarea regimurilor vamale 

(art.287 din Codul contravențional) care la alin.(10) conține 

amenda conravențională. 

      Raportînd prejudiciul adus interesului statului (suma 

drepturilor de import nu depășește 100 salarii medii lunare pe 

economie prognozate, adică în jur de 600.000 lei) la amenda 

contravențională (maximum 90 unități convenționale) se 

constată o amendă derizorie și ridicolă. În aceste condițiiț, norma 

nu că va 

„încuraja climatul investițional" după cum mențonează autorul în 

nota informativă, ci va încuraja prin facilitare legală a comiterii 

contrabandei și eschivarea de la achitarea plăților vamale și va 

încuraja activitățile criminale în acest sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Există riscul prejudicierii interesului public prin atribuirea 

unei forme blînde de încadrare a faptelor ilicite în infracțiunea de 

contrabandă și eschivarea de la achitarea plăților vamale. 

     Recomandări: 

     Noțiunile vor crea interpretări abuzive cu riscul comiterii 

manifestărilor de corupție. 

     Totodată, în vederea respectării interesului public prin 

sancționarea efectivă a infracțiunii de contrabandă și eschivare 

de la achitarea plăților vamale modificarea și acordarea unui nou 

sens noțiunilor de „proporții mari" și „proporții deosebit de 

mari" este inoportună. 

     Art.V din proiect - modificarea art.27 din Legea 

nr.1104/2002 și art.VII - modificarea art.21 din Legea 

nr.333/2006 

        Art.27 alin.(2) din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul 

Național Anticorupție se completează cu lit.j) - 

j) impactul acțiunilor sale, în timpul exercitării atribuțiilor, 

asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și 

mediului de afaceri, în vederea atingerii unei eficiențe maxime și 

a micșorării constante a încălcărilor drepturilor și libertăților 

omului și a presiunii asupra mediului de afaceri 

       Art.21 din Legea nr.333/2006 privind statutul ofițerului de 

urmărire penală -(3) La atestarea ofițerului de urmărire penală se 

ia în considerare, în calitate de indicator de performanță, 

impactul acțiunilor acestuia în timpul exercitării atribuțiilor 

asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și 

mediului de afaceri în vederea atingerii unei eficiențe maxime și 

a micșorării constante a presiunii asupra mediului de afaceri 

     Obiecții: 

     Criteriul propus de atestare are o interpretare generală, care 

vine, potrivit autorului, în scopul încurajării mediului de afaceri. 

     Se consideră, însă, că criteriul propus de atestare va crea 

posibilități de răzbunare nejustificată în privința colaboratorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Criteriile vor fi 

stabilite ulterior prin acte normative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrului și a ofițerilor de urmărire penală. 

      Astfel, nu este clară modalitatea aprecierii impactului 

acțiunilor colaboratorilor/ofițerilor de urmărire penală sau 

evaluării unui asemenea impact 

      În același context apare riscul intervenirii intenționate și/sau 

nejustificate în privința colaboratorilor Centrului/ofițerilor de 

urmărire penală cu scopul influențării deciziilor referitoare la 

evaluarea performanțelor profesionale ale acestora. 

       La fel, indicatorul de performanță propus nu poate fi 

măsurat sau comensurat numeric. 

       În lipsa unor criterii clare de examinare a indicatorului 

propus există riscul încurajării/facilitării comiterii manifestărilor 

de corupție legate de o interpretare favorabilă a criteriului în 

dependeță de interese și scop. 

      Recomandări: 

      Ținînd cont că propunerile nu sunt argumentate din punct de 

vedere al modalității aplicării acestor criterii, modificările 

propuse la art.V și la art.VII din proiect urmează să fie excluse. 

       Art.VI din proiect, art.128 din Codul de procedură 

penală 

Art.128 din Codul de procedură penală se completează cu 

alin.(5/4) 

       (5/4) "În toate cazurile, cu excepția dispunerii constatării 

tehnico-științifice sau expertizei judiciare asupra documentelor, 

obiectelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau a sistemelor de 

informații, acestea se restituie persoanei de la care au fost 

ridicate în termen de 3 zile. Dacă din cauza proprietăților 

individuale ale documentelor, obiectelor, dispozitivelor de 

stocare a datelor sau a sistemelor de informații este necesar mai 

mult timp pentru examinarea lor, termenul de restituire poate fi 

prelungit prin ordonanța procurorului pînă la 20 de zile". 

      Obiecții: 

      Practica de urmărire penală demonstrează că însăși 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Termen rezonabil 

este un termen ambiguu ce poate 

duce la interpretări diferite privind 

aplicarea acestuia, (ca perioadă de 

timp), or proiectul prin stabilirea 

exactă a termenilor respective are 

ca scop  înlăturarea interpretărilor 

diferite şi tegiversării procedurii 

penale 

 

 

 

 



examinarea documentelor și dispozitivelor electronice necesită 

timp rezonabil, or termenul propus prin modificare ar duce la 

riscul efectuării, în unele cazuri, a acțiunii într-un mod 

superficial. 

      Stabilirea unui termen nejustificat va crește riscul comiterii 

manifestărilor de corupție manifestate prin solicitarea examinării 

superficiale a obiectelor/bunurilor și restituirea acestora în 

conformitate cu cadrul legal în termenul de 3 zile stabilit. 

     Recomandări: 

Prin urmare se propune introducerea modificărilor în conținutul 

textului după cum urmează „termenul rezonabil, dar nu mai mult 

de 30 de zile". 

    Art.VI pct.(3) din proiect, art.176 din Codul de procedură 

penală 

     Articolul 176: la alineatul (2), cuvintele „pe un termen mai 

mare de un an" se substituie cu cuvintele „pe un termen mai 

mare de 5 ani". 

      Obiecții: 

      Alin.(2) al art.176 din Codul de procedură penală prevede că 

„Arestarea preventivă și măsurile alternative de arestare se aplică 

numai persoanei care este învinuită, inculpată de săvîrșirea unei 

infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe 

un termen mai mare de un an și doar în condițiile prevăzute de 

prezentul cod". 

     Autorul propune majorarea termenului de la un an la 5 ani. 

În aceste condiții, majorarea termenului de la un an la 5 ani va 

face imposibilă aplicarea arestului preventiv și a altor măsuri 

alternative de arestare în cazul infracțiunilor de corupție stabilite 

în Codul penal. În aceste condiții este inevitabil comiterea unor 

manifestări de corupție, în special din partea subiectului ce va 

beneficia de inaplicabilitatea arestului preventiv sau a altei 

măsuri alternative aplicate prin influențarea martorilor pe dosar, 

a agenților publici responsabili cu examinarea cauzei penale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Este dreptul legiuitorului de a 

stabili anumite criterii, condiţii la 

diferitie acţiuni procesuale. Mai 

mult, ca atît mjorarea termenului 

„mai mare de 5 ani” , va conduce la 

diminuarea abuzurior din partea 

organelor la aplicarea arestării 

preventive aplicată persoanei care 

este învinuită, inculpată de 

săvîrşirea unei infracţiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(procuror, ofițerul de urmărire penală, ș.a.) Astfel, există riscul 

comiterii infracțiunii de corupere activă, trafic de influență, ș.a. 

       O asemenea abordare riscă de denatureze politicile statului 

în domeniul combaterii corupției adoptate la nivel național și la 

nivel internațional în ceea ce privește consolidarea sistemului 

național de integritate și de luptă împotriva corupției, ceea ce va 

prejudicia interesul public 

       Recomandări: 

Nu se susține modificarea art.176 alin.(2) din Codul de 

procedură penală propus prin proiect. Alin.(3) al art.VI din 

proiect urmează să fie exclus. 
 

      Art.VI pct.(7) din proiect, art.270 din Codul de 

procedură penală 

       Articolul 270 alin.(1) punctul 2) se completează cu lit.b/1) 

cu următorul cuprins: 

     „b/1) infracțiunilor prevăzute la art.183, 185/1-185/3, 227-

242/2, 244-245/9, 245/11-246/2, 248-255, 257-261/1 și 362 din 

Codul penal 

      Obiecții: 

      Se constată că art.270 din Codul de procedură penală 

reglementează competența procurorului la exercitarea urmăririi 

penale. Astfel, prin proiect se propune ca procurorul să exercite 

urmărirea penală în cazurile infracțiunilor prevăzute la art.239, 

239/1, 239/2, 240, 242/1, 242/2 din Codul penal. 

      Se atrage atenția că infracțiunile conținute în articolele 

prenotate sunt din categoria actelor de corupție și actelor conexe 

actelor de corupție stabilite expres în art.44 și art.45 din Legea 

integrității nr.82 din25.05.2017. 

       În această ordine de idei, se menționează că competența 

acordată procurorului depășește voința legiuitorului manifestată 

prin art.43 din Legea integrității nr.82/2017 prin faptul că 

instituția procurorului nu se regăsește în lista entităților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. Norma a fost 

revizuită 

Se exclud situatiile cand fapta este 

conexa unui act de coruptie si 

infractiune bancară cu un prejudiciu 

mai mare decit în proportii deosebit 

de mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



responsabile pentru constatarea și examinarea manifestărilor de 

corupție. 

        Astfel, în conformitate cu art.43 alin.(2) din Legea 

integrității nr.82/2017 - Responsabilitatea pentru constatarea și 

examinaea manifestărilor de corupție revine Procuraturii 

Anticorupție, Centrului Național Anticorupție, Autorității 

Naționale de Integritate și organelor Ministerului Afacerilor 

Interne în conformitate cu prevederile Codului de procedură 

penală și ale Codului contravențional. 

         Recomandări: 

       Competențele procurorului de exercitare a urmăririi penale 

în cazurile infracțiunilor de corupție urmează să fie corelate cu 

lista entităților responsabile pentru constatarea și examinarea 

manifestărilor de corupție din Legea integrității nr.82/2017. 

      Art.VIII alin.(24), (25), (26), (30) din proiect, Codul 

contravențional se completează cu art.440/1 - Contravenția 

flagrantă 

       Prin art.VIII al proiectului se propune operarea mai multor 

modificări la Codul contravențional inclusiv la Capitolul 

„Probele", în care se regăsește și percheziția ca mijloc de 

acumulare a probelor. 

       Obiecții: 

        Se constată că la aplicarea percheziției nu este luat în calcul 

impactul acțiunilor reprezentanților organelor de constatare 

asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și 

mediului de afaceri. În acest context, se menționează că Centrul 

Național Anticorupție a elaborat un studiu pe subiectul 

Percheziția - mijloc de acumulare a probelor de către agenții 

constatatori în procesul contravențional, vulnerabilități și 

riscuri". 

În consecință, au fost constatate mai multe nereguli privind 

acumularea insuficientă a probelor, argumentarea 

necorespunzătoare a necesităților efectuării perchezițiilor, fiind 

 

 

Se acceptă. Legea integritîţii a fost 

modificată la art. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În actuala lege contravențională 

este întâlnit termenul de 

contravenție flagrantă, art. 426 alin. 

(3), art. 427 alin. (3), art. 428 alin. 

(3), art. 433 alin. (1) lit. a), pe când 

o definiție și o reglementare în 

acest sens nu este, astfel, întru 

oferirea unei previzibilități și 

clarități prin proiectul de lege 

respectiv sa impus o reglementare 

corespunzătoare în partea ce ține de 

conduita autorităților cu atribuții de 

soluționare a cauzei în situația 

depistării  unui asemenea tip de 

contravenții. 



identificate în așa mod riscuri de ingerință nejustificată în viața 

privată a persoanelor, cu încălcarea drepturilor fundamentale ale 

omului prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

       Avînd în vedere aspectele constatate, a fost sesizat 

Ministerul Justiției prin demersul 15/5712 din04.10.2017 (și 

informată Curtea Supremă de Justiție), în vederea inițierii 

elaborării actelor normative prin perfecționarea cadrului legal ce 

reglementează efectuarea percheziției în procesul 

contravențional. Totodată, propunerea completării Codului 

contravențional cu art.440¹ - Contravenția flagrantă este una 

excesivă, care oferă posibilitatea manevrării organului 

constatator referitor la întreprinderea acțiunilor procesuale pînă 

la înregistrarea deciziei de examinare a contravenți 

Recomandări: 
Se recomandă întreprinderea măsurilor de rigoare ce reies din 

conținutul studiului expediat în adresa Ministerului Justiției. 

    Art.XIV din proiect 

     Art.XIV - La data intrării în vigoare a prezentei legi, 

prevederile ei nu se aplică cauzelor penale aflate în curs de 

urmărire penală sau judecare cu referire la infracțiunile din 

capitolul X din partea specială a Codului penal, pînă la 

emiterea/pronunțarea hotărîrilor procesuale irevocabile 

     Obiecții: 

      Articolul XVI se consideră a fi în contradicție cu prevederile 

art.10 din Codul penal - Efectul retroactiv al legii penale care 

stabilește:„(1) Legea penală care înlătură caracterul infracţional 

al faptei, care uşurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează 

situaţia persoanei ce a comis infracţiunea are efect retroactiv, 

adică se extinde asupra persoanelor care au săvîrşit faptele 

respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv 

asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat 

pedeapsa, dar au antecedente penale. (2) Legea penală care 

înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate 

În scopul evitării mai multor 

nereguli privind acumularea 

insuficientă a probelor, 

argumentarea necorespunzătoare a 

necesităților efectuării 

perchezițiilor, fiind identificate în 

așa mod riscuri de ingerință 

nejustificată în viața privată a 

persoanelor, cu încălcarea 

drepturilor fundamentale ale 

omului prevăzute în Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului, 

prin prezentul proiect de lege sa 

propus modificarea art. 427, 428, 

stabilid clar şi expres modul şi 

condiţiile efectuării percheziţiei. 

 

Se acceptă partial.  Norma a fost 

revizuită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de săvîrşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv." 

       În aceste condiții nu este clar cum prevederile legii nu vor fi 

aplicate cauzelor penale aflate în curs de urmărire penală sau 

judecare cu referire la infracțiunile din capitolul X din partea 

specială a Codului penal, pînă la emiterea/pronunțarea hotărîrilor 

procesuale irevocabile Mai mult decît atît, se atrage atenția că 

infracțiunile din capitolul X din partea specială a Codului penal 

fac referință doar la infracțiuni economice, or în această 

categorie nu intră infracțiunile de corupție, infracțiunile conexe 

celor de corupție, precum și alte infracțiuni cu impact major în 

societate, spre exemplu infracțiunile încadrate în alte capitole din 

Codul penal ce incriminează faptele de fraudă în domeniul 

bancar. 

Astfel, există riscul ca infracțiunile din domeniul corupției și 

cele din domeniul investigării fraudei din sectorul bancar să nu 

aibă finalitate și să fie examinate și aplicate sancțiuni prin 

prisma normelor propuse prin proiect urmare a intrării în vigoare 

a acestora. 

         În așa mod, există riscul periclitării interesului statului de 

asigurare a sanționării eficiente a infracționilor de corupție și ale 

celor cu impact major în societate. 

         Recomandări: 

Din proiect urmează să fie excluse toate normele care atentează 

la înfăptuirea justiției prin aplicarea măsurilor de prevenire și 

combatere a corupției, precum și sanționarea fraudelor bancare. 

La fel, autorul urmează se reexamineze întreg proiectul în 

vederea asigurării implementării unui sistem eficient de 

combatere a criminalității în Republica Moldova, sancțiunile să 

fie în măsura în care să conducă la o responsabilizare în rîndul 

societății, la prevenirea săvîrșirii unor noi infracțiuni și nu o 

favorizare a comiterii. 

     Art.VI alin.(8) și alin.(9) din proiect 

      Articolul 270/1 se expune în următoarea redacție (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Ministerul Justitţiei va 

examina avizul Serviciului 



     Articolul 270/2 se modifică 

      Obiecții: 

      Cu referire la examinarea normei prin care se propune 

acordarea competenței Procuraturii Anticorupție de exercitare a 

urmăririi penale în cazul infracțiunii prevăzute la art.243 din 

Codul penal - Spălarea banilor, precum și instituirea atribuției 

Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale de exercitare a urmăririi penale în cazul 

infracțiunii prevăzute la art.279 din Codul penal - Finanțarea 

terorismului se menționează că suplimentar raportului de 

expertiză anticoprupție prenotat urmează a fi prezentat avizul 

Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul 

Centrului Național Anticorupție cu propunerile de rigoare 

reieșind din competența acestuia. 

     Recomandări: 

     A se examina propunerile remise după competență de către 

Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul 

Centrului Național Anticorupție. 

 

 

Prevenirea şi Combaterea Spălării 

Banilor şi se va expune asupra 

oportunităţii obiecţiilor parvenite 

din partea Serviciului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                                  Vladimir Cebotari 

 

 

 


