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Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Nr. Autorul 

propunerii sau 

obiecției 

Conținutul propunerii sau obiecției Decizia Ministerului 

Justiției 

1. Procuratura 

Generală 

 - Codul penal al Republicii Moldova 
      1.1. Referitor la completarea art.53 „Liberarea de răspundere penală” cu 

lit.h), menţionăm că în esenţa lor, cauzele care înlătură răspunderea penală şi 

pedeapsa penală sunt instituţii ale dreptului penal, a căror menire constă în faptul 

de a nu admite aplicarea pedepselor penale în cazurile în care este iraţională 

aplicarea acestora: caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvârşite este redus 

şi calităţile personale ale făptuitorului oferă această posibilitate. 

      Astfel, modificările propuse trebuie să corespundă întru totul scopului 

instituţiei liberării de răspundere penală. Din considerentele expuse propunem a 

expune lit.h) în următoarea redacţie: 

„ h) repararea prejudiciului în termenul stabilit de organul de control de stat al 

activităţii de întreprinzător sau un alt organ competent în controlul respectării 

prevederilor legislaţiei din domeniu şi achitarea la bugetul de stat a unei sume 

egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică, decât dublul 

limitei maxime a amenzii prevăzute de sancţiunea articolului corespunzător din 

partea specială în cazul săvârşirii pentru prima oară a unei infracţiuni 

economice, care nu a fost soldată cu vătămarea gravă a integrităţii corporale 

sau a sănătăţii persoanei ori pierderea de către aceasta a capacităţii de muncă, 

precum şi acţiuni care au provocat decesul persoanei sau alte urmări grave. ” 

 

       1.2. Completarea Codului penal cu art.601 „Liberarea de răspundere penală 

în cazul săvîrşirii pentru prima oară a unei infracţiuni economice”, o considerăm 

problematică, din următoarele motive: 

         1.2.1.In art.60 pe lingă infracţiunile din Capitolul X „Infracţiuni 

economice” Cod penal au fost incluse şi infracţiuni din Partea specială,         

Capitolul V şi Capitolul XI, astfel, titlul articolului nu reflectă generic conţinutul 

acestuia, iar includerea în conţinutul acestuia a unor infracţiuni din alte capitole 

contravine scopului proiectului de lege. 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost exclusă deoarece 

temeiul de liberare de 

răspundere penală a fost 

înlocuit cu  temeiul de liberare 

de pedeapsă penală. Norma a 

fost inclusă  la Capitolul IX  

.Liberarea de pedeapsa 

penală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Articolul a fost revizuit 

integral prin măsuri, astfel,  

temeiul de liberare de 

răspundere penală a fost 

înlocuit cu  temeiul de liberare 

de pedeapsă penală. 
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         1.2.2. Prevederile acestei norme, în pofida faptului că generează avantaje 

pecuniare pentru bugetul de stat, sînt în detrimentul intereselor persoanelor, cât şi 

mediului înconjurător, atât în prezent, cât şi pentru viitor, deoarece includ în 

dispoziţia lor infracţiuni, care conţin şi circumstanţe agravante, cum ar fi : 

- vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei ori pierderea de 

către aceasta a capacităţii de muncă; 

- acţiuni care au provocat decesul persoanei; 

- alte urmări grave. 

Mai mult, unele din infracţiunile indicate sunt clasificate ca fiind grave (art.240 

alin. (2) - (4), art.252 alin.(3)-(4), 257 alin.(3)-(4) etc., săvârşite de persoane 

publice şi de demnitate publică, soldate cu decesul persoanelor (art.257 alin.(4)), 

motiv pentru care nu se justifică înlăturarea răspunderii penale. Or, potrivit art.2 

din Codul penal - Scopul Legii penale - „Legea penală apără, împotriva 

infracţiunilor ... mediul înconjurătorrespectiv, pedeapsa penală reprezintă nu 

doar ca o sancţiune pentru o infracţiune, ci şi ca un element de prevenire de 

săvârşire a noilor infracţiuni de către ceilalţi membri ai societăţii. 

      1.2.3. Repararea prejudiciului cauzat este una din condiţiile cumulative 

pentru a aplica prevederile art. 601 alin. (1) Cod penal. în raport cu această 

condiţie e de menţionat, că nu toate componenţele de infracţiune, incluse în 

norma vizată, sunt materiale. Printre acestea se regăsesc şi componente formale, 

după cum urmează: 

- art. 2411 alin. (1) Cod penal: Practicarea activităţii financiare fără înregistrare şi 

fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie; 

- art. 24510 alin.(2) Cod penal: Divulgarea ilicită sau utilizarea informaţiilor ce 

constituie secret comercial sau bancar de către persoana căreia i-a fost 

încredinţată sau i-a devenit cunoscută această informaţie în virtutea atribuţiilor 

deţinute, fără consimţământul proprietarului informaţiei; 

- art. 2461 Cod penal: orice act de concurenţa neloială (urmează enumerarea 

modalităţilor de săvârşire a faptei); 

- art. 260 Cod penal: Producerea, importul, comercializarea sau punerea la 

dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau 

produselor program, concepute sau adaptate, în scopul săvârşirii uneia dintre 

infracţiunile prevăzute la art.237, 259, 260’-2603, 2605 şi 2606. 

 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). 
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Respectiv, pentru săvârşirea faptelor indicate mai sus, în cazul lipsei unui 

prejudiciu material cauzat prin aceste infracţiuni, art. 601 Cod penal va fi 

inaplicabil. Astfel, norma propusă, în opinia noastră, în redacţia propusă este 

defectuoasă, nefiind atins scopul scontat al acestei instituţii de drept, precum şi 

scopul pedepsei penale (art. 61 alin. (2) Cod penal).   

 

 1.3.La articolul 80 din proiectul de lege - Aplicarea pedepsei în cazul încheierii 

acordului de recunoaştere a vinovăţiei”, potrivit modificărilor propuse cuvintele 

„se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această 

infracţiune”, se substituie cu cuvintele „se reduce cu două treimi din pedeapsa 

maximă prevăzută de lege pentru această infracţiune în cazul pedepsei cu 

închisoarea, cu munca neremunerată în folosul comunităţii şi de reducere cu o 

doime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei cu amenda 

Constatăm, că prin norma respectivă vor fi grav afectate prevederile art.75 din 

Codul Penal - criteriile generale de individualizare a pedepselor penale. Astfel, 

având în vedere, că în cazul modificării art. 80 din Codul penal - prin reducerea 

pedepselor - majoritatea sancţiunilor vor fi stabilite sub limita minimă prevăzută 

de articolul respectiv, acuzatorii de stat şi instanţele de judecată nu vor avea 

posibilitate să individualizeze pedeapsa în dependenţă de cumulul 

circumstanţelor atenuante şi agravante. Astfel, condamnaţii nu vor beneficia de 

acest drept, fiind grav încălcate prevederile art.7 din Codul penal, în speţă, 

principiul individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale. 

        Respectiv, în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, 

inculpatul, care va fi acuzat de comiterea unei infracţiuni prevăzute de art.206 

alin.(2) din Codul penal - Traficul de copii, cu circumstanţe agravante, va 

beneficia de o reducere excesivă a pedepsei penale sub limita prevăzută de 

articolul respectiv, adică în loc de pedeapsă de la 10 - la 15 ani privaţiune de 

libertate, condamnatul va executa o pedeapsă de până la 7 ani 6 luni închisoare, 

fără a fi posibilă aplicarea art.75 din Codul penal. Această situaţie în cazul 

infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, va afecta inclusiv şi respectarea 

prevederilor Convenţiilor internaţionale în acest domeniu, care au fost ratificate 

de Republica Moldova. Potrivit actelor internaţionale, sancţiunile pentru 

infracţiunile respective trebuie să fie suficient de severe încât să combată 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Norma a fost revizuită. 

Două cincimi din pedeapsa 

maximă se va aplica doar 

unor categorii de infracţiuni 

Obiectivul prezentului 

proiect de lege este 

racordarea legislației penale 

la standardele Consiliului 

Europei și, prin aceasta, 

reducerea populației 

penitenciare. Totodată, 

reiterăm că olitica penală 

din ultimii ani este 

îndreptată spre 

umanizarea legislaţiei 

penale. 
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fenomenul respectiv. 

O situaţie similară este şi în cazul altor infracţiuni grave şi deosebit de grave, 

inclusiv a celei de omor, prevăzute la art. 145 alin. (1) din Codul penal, unde 

pedeapsa urmează a fi stabilită în limita de la 10 - până la 15 ani închisoare, iar în 

cazul în care modificarea respectivă va fi adoptată, pentru omorul unei persoane 

condamnatul nu va putea fi sancţionat cu o pedeapsă mai mare de 7 ani 6 luni, 

împrejurări ce determină încălcarea art.2 alin.(2) din Codul penal. Legea penală 

are de asemenea drept scop prevenirea de săvârşirea noilor infracţiuni. 

Sancţiunea indicată pentru fapta de omor nu este suficient de severă pentru a 

preveni săvârşirea acestor fapte antisociale deosebit de periculoase. 

În cazul art.325 alin.(3) Cod penal, care prevede închisoare de la 6 la 12 ani cu 

amendă de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale, la stabilirea pedepsei cu 

aplicarea art.80 Cod penal, în cazul închisorii limita minimă a pedepsei este de 6 

ani, iar cea maximă ar coborî cu 2/3, adică 4 ani închisoare, care este mai mică 

decât limita minimă prevăzută de lege.  

      Procedurile simplificate în procesul penal sunt recomandate si de către 

Consiliul de Miniştri al Consiliului Europei în Recomandarea nr. R (87) 18 

privind simplificarea justiţiei penale. Insă, din considerentele expuse supra, ne 

exprimăm îngrijorarea cu privire la asigurarea în deplină măsură a garanţiilor 

procesuale ale victimelor infracţiunii. Motiv pentru care considerăm inoportun de 

a generaliza acest algoritm pentru toate categoriile de infracţiuni, inclusiv cele 

din Capitolul I infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de 

război” (spre exemplu, art.135 Genocidul, art.1351 Infracţiuni împotriva 

umanităţii), Capitolul II „Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei” ş.a., 

fapt ce va genera o inechitate socială între faptele comise şi consecinţele 

suportate de făptuitor, iar pedepsele stabilite nu-şi vor atinge scopul scontat, în 

special, în cazul unor infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave, 

săvârşite cu aplicarea violenţei. 

      Mai mult, legislaţia Republicii Moldova prevede două proceduri de judecare 

în procedură simplificată, cea de la art. 80 Cod Penal expusă supra şi cea de la 

art. 3641 Cod de procedură penală, judecarea pe baza probelor administrate la 

faza de urmărire penală, procedură care se aplică pentru toate categoriile de 

infracţiuni. 
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In situaţia dată, ridică anumite semne de întrebare viabilitatea procedurii 

simplificate prevăzute de art. 3641 Cod de procedură penală. 

      Respectiv, ţinând cont de scopul proiectului (susţinerea mediului de afaceri), 

această propunere ar fi valabilă, doar pentru unele infracţiuni economice 

prevăzute de Capitolul X din Codul penal. 

Pe cale de consecinţă, aceste prevederi urmează a fi coroborate cu art. 504 

alineatul (2) şi art. 509 alin. (4) din Codul de procedură penală care 

reglementează aplicarea pedepsei în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 

        Mai mult, aplicarea mecanismului de reducere a pedepsei în baza acordului 

de recunoaştere a vinovăţiei, are drept scop primar crearea unor condiţii atractive 

de colaborare a făptuitorului infracţiunii la efectuarea urmăririi penale şi 

judecarea cauzelor penale complexe, iar scopul secundar este simplificarea 

procesului penal. In pofida acestei ierarhii a priorităţilor, autorii proiectului nu au 

delimitat cazurile în care se merită reducerea pedepsei aplicate unor făptuitori, în 

favoarea anihilării grupurilor criminale organizate (în cazuri de trafic de fiinţe 

umane, trafic de droguri, corupţie, spălarea banilor, terorism ş.a.), care se 

caracterizează printr-un pericol 

social sporit. 

      In contextul celor expuse, propunem revizuirea prevederilor art. 80 din Codul 

penal prin prisma scopurilor menţionate supra: priorităţi în combaterea 

criminalităţii organizate şi corupţiei. 

       1.4. Referitor la completarea art.90 „Condamnarea cu suspendarea 

condiţionată a executării pedepsei” cu alin. (l ’) şi cea de la alin.(4). 

La acest articol, considerăm suficiente modificările şi completările deja operate 

în acest context prin Legea nr.163 din 20.07.2017, care vor intra în vigoare la 

20.12.2017, întrucât acestea sunt esenţiale, oferind judecătorilor 

posibilitatea/discreţia de a suspenda pedeapsa atât în întregime, cât şi parţial. 

în caz contrar, nu este clar cum va fi aplicat alin.(l) existent în coraport cu 

alin.(l!) care se propune: se vor aplica în cumul ori se vor exclude unul pe altul.  

      Concomitent menţionăm că alin.(l) este mai avantajos pentru inculpat de cât 

cel ce se propune a fi introdus, pe motiv că, doar recunoscând vina, înlăturând 

încălcarea şi reparând prejudiciul cauzat, va beneficia de suspendarea 

condiţionată potrivit alin.(l) art.90 CP, fără a suporta cheltuieli suplimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă partial.  

O serie de articole, inclusiv 

articolul 183 au fost excluse 

din proiectul de lege, iar 

lista infracţiunilor a fost 

revizuită. 

Completarea propusă 

prevede respectarea 

comulativ a unor condiţii, şi 

doar în cazul în care vor fi 
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legate de achitarea la bugetul de stat a unei sume egale cu valoarea prejudiciului 

material cauzat dar nu mai mică decât valoarea maximă a amenzii prevăzute de 

sancţiunea articolului corespunzător din partea specială. 

Mai mult ca atât, modificarea propusă ce constă în achitarea la bugetul de stat a 

unei sume egale cu valoarea prejudiciului material cauzat dar nu mai mică decât 

valoarea maximă a amenzii prevăzute de sancţiunea articolului corespunzător din 

partea special, instituie sancţiuni necaracteristice sistemului de pedepse penale, 

care ar putea fi aplicate paralel cu pedeapsa amenzii. 

        Textul aliniatului (l1) propus pentru completarea art. 90 Cod penal, va 

încălca principiul umanismului, întrucât potrivit art.4 alin.(l) din Codul penal 

Jntreaga reglementare juridică are menirea să apere în mod prioritar, persoana 

ca valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia 

         De exemplu, art. 183 alin.(2) din Codul penal, care prevede răspundere 

penală pentru încălcarea regulilor de protecţie a muncii care din imprudenţă au 

provocat decesul unei persoane, în situaţia în care se va aplica art. 90 Cod penal 

în redacţia propusă în proiect, instanţa va fi obligată să suspende executarea 

pedepsei cu închisoarea, fără a fi luate în consideraţie prejudiciul moral cauzat 

succesorilor victimelor, atitudinea inculpatului faţă de fapta săvârşită, căinţa 

numitului ş.a. 

Situaţie analogică se va crea şi în cazul infracţiunilor prevăzute de art.236 

alin.(2), 2501, 257 alin.(3) - (4), din Codul penal. 

Astfel, expunerea art. 90 Cod penal în reacţia propusă în proiect, nu va contribui 

la atingerea scopurilor urmărite de legiuitor la stabilirea pedepselor pentru 

formele agravante ale acestei infracţiuni, în special în cazurile vătămării grave 

sau decesului persoanei. 

        1.5. La art.244 se propune modificarea alin.(l), în care considerăm că 

urmează a fi incriminată atît includerea în actele contabile, fiscale şi financiare, 

inclusiv cele electronice a unor date denaturate, cît şi prin tăinuirea intenţionată a 

unor obiecte impozabile. Totodată în norma indicată urmează a se include 

sintagma „ actele contabile, fiscale şi financiare...”, care eronat a fost omisă. 

La fel, în vederea asigurării criteriilor de previzibilitate, claritate a normei legale 

prevăzute la art.244, urmează a fi determinate prin corelare cu Codul fiscal a 

tuturor impozitelor şi taxelor care pot constitui obiect a neachitării. 

întrunite acest condiţii va 

putea fi aplicată 

condamnarea cu 

suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 
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Din considerentele expuse, propunem a revedea suplimentar modificările propuse 

la art.244 din Codul penal. 

      1.6. Referitor la modificările propuse la Art.V pct.5-21 din proiect, privind 

diminuarea limitei maxime a sancţiuni lor într-un şir de norme penale, va duce la 

re- clasificarea categoriilor date de infracţiuni, conform art. 16 Cod Penal, ceea 

ce va avea impact asupra politicii punitive a statului. 

De asemenea, modificarea sancţiunilor şi schimbarea categoriei infracţiunii de la 

gravă la mai puţin gravă, va face imposibilă aplicarea în cadrul urmăririi penale 

pe aceste infracţiuni a măsurilor speciale de investigaţii prevăzute la Capitolul 

III, Secţiunea V din Codul de procedură penală. 

Cu toate acestea, din nota informativă la proiect nu rezultă îndeplinirea 

condiţiilor art.13 alin. (1) din Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative, referitoare la iniţierea procedurii de elaborare a unui act legislativ 

după analiza ştiinţifică, economică, juridică etc. 

Contrar cerinţelor art.131 din Legea indicată, în notă nu sunt reflectate 

documentele de politici, care ar reflecta descrierea situaţiei şi nu rezultă 

executarea cerinţelor expuse în art. 17 şi 20 din Legea menţionată. 

       Astfel, considerăm nefondată diminuarea limitei maxime a sancţiunilor 

articolelor 239 alin.(2), 2391 alin.(3), 24l’alin.(2), 242, 2422 alin.(2), 2441 

alin.(2), 245 alin.(2), 2451 alin.(2), 2452 alin.(3), 2454 alin.(2), 2455 care conţin 

următoarele agravante: cauzarea de daune în proporţii mari şi deosebit de mari. 

      1.7. Conform modificărilor propuse la art.248-249 Cod penal, se considera 

proporţii mari, valoarea bunurilor, drepturilor de import care depăşeşte 100 

salarii medii lunare pe economie prognozate (de peste 500.000 lei). în acest 

context, este important de a revedea şi sancţiunile pentru comiterea contravenţiei 

prevăzute de art. 287 alin.(10) Cod contravenţional, deoarece odată cu majorarea 

valorii prejudiciilor care delimitează contravenţia de infracţiune, sancţiunile 

actuale (amenda 60-90 unităţi convenţionale) nu vor mai fi proporţionale faptelor 

comise. 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova  
        2.1. La art.93, modificările propuse la alin.(9) nu pot fi acceptate, dat fiind 

că procesul -verbal de control, întocmit în cadrul procedurii de control de stat al 

activităţii de întreprinzător sau un alt act de control cu caracter decizional 

 

 

Se acceptă partial. 

Politica penală din ultimii 

ani este îndreptată spre 

umanizarea legislaţiei 

penale, prin micşorarea 

limitelor pedepsei cu 

închisoarea, instituirea unor 

noi mecanisme alternative şi 

de atenuare și, în cazul 

anumitor infracțiuni, de 

liberare de răspundere 

penală.  

Articolele 238,  239-2392 au 

fost excluse. 

 

 

 

 

Se acceptă. Sancţiunea a 

fost majorată de la 60 la 90 

la 300 la 450. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Articolul 28 alin. (9) din 

Legea 131/2012 privind 
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întocmit conform legislaţiei speciale ” nu pot constitui probe, fiind emise de alte 

organe, decît cele prevăzute la art.273 alin.(l) din Codul de procedură penală. 

Conform art.273 alin.(2) doar organele indicate în alin.(l): „...au dreptul, în 

condiţiile prezentului cod, să reţină făptuitorul, să ridice corpurile delicte, să 

solicite informaţiile şi documentele necesare pentru constatarea infracţiunii, să 

citeze persoane şi să obţină de la ele declaraţii, să procedeze la evaluarea 

pagubei şi să efectueze orice alte acţiuni care nu suferă amînare, cu întocmirea 

proceselor- verbale în care se vor consemna acţiunile efectuate şi circumstanţele 

constatate. ” 

       In atare condiţii, alte organe nu au acoperire normativă în Codul de 

procedură penală şi conform art.2 alin.(4) din Cod nu pot avea incidenţă asupra 

procesului penal. în acest context, reiterăm proiectul nr.412 din 02.11.2016, 

elaborat de Procuratură, şi propunem a fi incluse organele de control în lista 

organelor de constatare, prevăzute la art.273 Cod de procedură penală. 

Concomitent, propunem preluarea din proiectul nr.412 şi a prevederilor ce se 

referă la modificarea art.93 şi art. 262 din Codul de procedură penală.  

      

 

 

   

 

 

 

 

2.2. Cu referire la modificările propuse la art.176: 

2.2.1. Modificarea alin.(2) va exclude aplicarea arestului preventiv unor 

infracţiuni de corupţie şi conexe corupţiei, precum cele prevăzute la art.art.326 

alin.âlin.(l) şi (l1), 327, 328, 333, 334 Cod penal, dar şi pentru infracţiunea de 

contrabandă. Această situaţie nu e conformă standardelor internaţionale în ce 

priveşte adoptarea de către state a unor măsuri eficiente care să permită 

investigarea infracţiunilor de corupţie. 

Urmează a fi revizuit textul art.176 alin.(l) pentru a permite aplicarea arestului în 

cazul infracţiunilor de corupţie şi conexe enumerate. 

controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinţător 

prevede că la stabilirea 

încălcărilor ce conţin indici 

ai unei infracţiuni, în termen 

de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data 

întocmirii procesului-verbal 

de control, se expediază un 

denunţ despre săvîrşirea 

unei infracţiuni organelor de 

urmărire penală, la care, în 

mod obligatoriu, se 

anexează materialele ce ţin 

de controlul în cauză. Or, 

odată ce în procesul-verbal 

de control este menţionat că 

au fost depistate încălcări ce 

conţin indici a unei 

infracţiuni, respectiv 

procesul-verbal de control 

cu materialele anexate 

urmează  să constituie probă 

în procesul penal. 

 

Se acceptă. Norma a fost 

exclusă. 
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2.2.2. De asemenea, nu susţinem includerea la art.176 alin.(2'), în lista exhaustivă 

a infracţiunilor pentru comiterea cărora nu poate fi aplicată măsura arestarea 

preventivă, din mai multe considerente : 

a) La art.224 alin.(2)-(4), 225, 226, 232 alin.(2), 257 alin.(4) din Codul penal, 

latura obiectivă a acestor componenţe este în legătură cauzală cu urmările 

prejudiciabile care pot surveni şi anume cauzarea de daune esenţiale sănătăţii 

populaţiei sau mediului, fapt ce din start contravine condiţiei obligatorii propuse 

de autorii proiectului privind necauzarea de prejudicii vieţii şi sănătăţii persoanei; 

b) art.248 alin.(5), 2606 alin.(2) din Codul penal, deoarece în alineatele 

respective la aceste articole legiuitorul a prevăzut exclusiv ca măsură de pedeapsă 

pentru persoana fizică doar închisoarea pe termene ce variază de la 3 la 10 ani, 

circumstanţă pentru care există suficiente temeiuri rezonabile, de a presupune că 

bănuitul, învinuitul, ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de 

instanţă, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze 

mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în 

procesul penal. Mai mult, legiuitorul la alineatul (2) a articolului 2606, ca 

circumstanţă agravantă specifică săvârşirea infracţiunii de către un grup criminal 

organizat sau de organizaţie criminală, fapt care iarăşi contravine condiţiei 

obligatorii prevăzute în varianta propusă privind săvârşirea infracţiunii de un 

grup criminal organizat sau organizaţie criminală. 

c) Completarea cu art.248 alin.(3)-(5) este inoportună şi deoarece infracţiunea 

dată fiind una transfrontalieră, adesea este săvîrşită de persoane din diferite ţări, 

iar imposibilitatea arestării autorilor le-ar permite să se eschiveze de la 

răspundere. 

Totodată, demonstrarea faptului prezenţei unui grup criminal organizat sau a unei 

organizaţii criminale, la primele etape ale urmăririi penale este destul de dificilă. 

în aceste condiţii se vor crea condiţii infractorilor de a se eschiva de la urmărirea 

penală. 

d) Mai mult, nu este nici o justificare de aplicare a modificării propuse, în 

special, în situaţiile în care unele din infracţiunile indicate sunt clasificate ca 

grave sau deosebit de grave, săvârşite de persoane publice şi de demnitate 

publică, soldate cu decesul persoanelor, inclusiv în domeniul economic şi bancar. 

e) Crearea impedimentelor pentru organul de urmărire penală şi procuror la 

Se acceptă. Norma a fost 

exclusă. 
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aplicarea acestei măsuri de preventive vor genera riscuri de distrugere a probelor 

de către făptuitori, comunicarea cu complicii, eschivare de la prezentare la 

organul de urmărire penală etc.  

f) Totodată, prin interzicerea categorică de aplicare a măsurii arestării preventive 

pentru unele categorii de infracţiuni, autorul proiectului lipseşte procurorul sau 

instanţa de judecată de posibilitatea de a anunţa în căutare bănuitul, învinuitul sau 

inculpatul, care se eschivează de la organul de urmărire penală sau instanţă, 

inclusiv prin părăsirea teritoriului ţării, iar în caz de stabilire a locului aflării 

acestuia, extrădarea se face imposibilă, deoarece învinuitul poate fi extrădat doar 

în cazul existenţei unui mandat de arest. 

g) De asemenea, faptul lipsirii procurorului de dreptul de a solicita aplicarea 

măsurii arestării preventive în privinţa învinuiţilor care au încălcat intenţionat 

obligaţiile stabilite de procuror la alegerea altor măsuri preventive non - privative 

de libertate, fiind diminuat astfel rolul şi scopul aplicării a careva măsuri 

preventive de principiu, precum şi fiind afectată grav buna desfăşurare a 

procesului penal. 

         2.3. La art.269, considerăm că acest articol nu necesită a fi modificat în 

special sub varianta propusă, deoarece în varianta actuală a art.269, competenţa 

organului de urmărire penală al CNA la investigarea anumitor infracţiuni este la 

fel clar reglementată, unica sugestie ar fi cea de includerea în varianta actuală 

după cuvintele „...precum şi a celor săvârşite în conexiune cu acestea” a 

sintagmei „...şi pe cauzele penale pe care Procuratura anticorupţie conduce 

urmărirea penală”. 

 

 

       2.4. Referitor la modificările propuse la art.270 privind completarea alin.(l) 

pct.2) cu litera b1): 

a) Considerăm inoportun de a pune exclusiv în sarcina procurorului obligaţia de 

efectuare a urmăririi penale pe infracţiunile prevăzute la art.183, 185'-1853, 223- 

2422, 244-2459, 245n-2462, 248-255, 257-261' din Codul penal, deoarece nu este 

justificată necesitatea de efectuare a urmăririi penale nemijlocit de către procuror 

pe aceste componenţe de infracţiune, iar odată cu sporirea sarcinii va fi 

inevitabilă majorarea numărului de procurori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Expunerea 

articolului 269 în redacţie 

nouă va contribui la o mai 

bună conlucrare şi 

colaborare între Centrul 

Naţional Anticorupţie şi 

Procuratura Anticorupţie. 

 

 

Nu se acceptă. Prin 

proiectul de lege a fost 

exclusă competenţa 

urmăririi penale de la 

Serviciul Vamal, respectiv 

infracţiunile prevăzute de 

art. 248-249, au trecut în 

competenţa procuraturii. 
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b) Totodată, la elaborarea proiectului nu s-a ţinut cont de prevederile art. 270 

alin. (1) pct.2 lit. b) Cod de procedură penală, aplicarea cărora indică la 

necesitatea includerii art. 240 Cod penal doar în textul art. 2701 Cod de 

procedură penală, care reglementează competenţa exclusivă a Procuraturii 

Anticorupţie. 

c) Completarea textului art. 270 alin.(l) pct.2) cu litera b1), intră în contradicţie 

cu prevederile art. 268 CPP, conform căruia infracţiunile prevăzute de art. 248, 

249 CP sunt prevăzute în competenţa organului de urmărire penală al Serviciului 

Vamal. 

Situaţia este analogică cu infracţiunile informatice, din domeniul muncii, 

protecţiei sociale şi a întrunirilor. Stabilirea tuturor acestor infracţiuni în 

competenţa PCCOCS, ar genera solicitarea exagerată a procuraturii specializate, 

ce va depăşi resursele umane disponibile. 

      2.5. Referitor la modificările propuse la art.2701, menţionăm că ţinând cont de 

coraportul între sarcinile stabilite şi resursele umane disponibile în Procuratura 

Anticorupţie, considerăm oportun de a opera modificări în art. 270/1 Cod de 

procedură penală, care ar contribui reducerea numărului de cauze penale care nu 

se atribuie direct la categoria celor de corupţie. In această ordine de idei, în 

vederea optimizării utilizării resurselor umane, propunem a expune art. 2701 alin. 

(1) Cod de procedură penală în următoarea redacţie:  

„Procuratura Anticorupţie exercită urmărirea penală în cazul infracţiunilor 

prevăzute la art. 1811, 1812, 240, 243, 324-335 şi 3351 din Codul penal. ” 

     2.6. Aferent propunerii de completare a Codului de procedură penală cu 

art.2761 „Pornirea urmăririi penale în temeiul procesului-verbal de control sau 

unui alt act de control cu caracter decizional”, menţionăm următoarele. 

Prin obligarea organului de urmărire penală să solicite de la organul de control de 

stat constatarea faptului dacă a avut sau nu loc încălcarea legislaţiei speciale 

norma propusă va birocratiza procesul penal în cazul infracţiunilor respective. 

Astfel, organul de urmărire penală nu va putea dispune pornirea urmăririi penale 

chiar în ipoteza în care din sesizare rezultă bănuirea de săvârşirea unei infracţiuni 

din cele nominalizate, deşi în cazul celorlalte infracţiuni doar bănuiala rezonabilă 

obligă organul de urmărire penală să dispună pornirea urmăririi penale, apreciind 

în baza intimei convingeri prezenţa şi gradul încălcării legii într-un domeniu sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Una din 

sarcinile de bază a 

Procuraturii Anticorupţie 

constituie exercitarea 

urmării penale în cazul 

infracţiunilor comise cu 

folosirea situaţiei de 

serviciu, prevăzute la art. 

190 și 191 din Codul penal. 

Se acceptă parţial. 
Articolul în cauză a fost 

revizuit integral. 
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altul. 

       Astfel, noile prevederi contravin art.55 alin.(4) din Codul de procedură 

penală, conform cărora: „ (4) Dacă există indici ai infracţiunii, organul de 

urmărire penală, concomitent cu înregistrarea sesizării despre aceasta, porneşte 

procesul de urmărire penală şi, călăuzindu-se de dispoziţiile prezentului cod, 

efectuează acţiuni de urmărire penală în vederea descoperirii ei şi fixării 

probelor care confirmă sau infirmă săvârşirea infracţiunii, ia măsuri în vederea 

asigurării acţiunii civile sau a unei eventuale confiscări a bunurilor dobândite 

ilicit. ” 

Considerăm că este prezentă în această situaţie încălcarea principiilor accesului 

liber la justiţie, egalităţii în faţa legii a persoanelor. 

De asemenea, „organele de control de stat., sau un alt organ competent în 

controlul respectării legislaţiei în domeniu”, reieşind din prevederile Codului de 

procedură (art.273 CPP) nu au statut de organ de constatare, ca fiind subiecţi cu 

drept de a sesiza organul de urmărire penală corespunzător sau după caz 

procurorul, pentru începerea urmăririi penale. 

Potrivit alin.(2) art.273 din Codul de procedură penală „Organele menţionate la 

alin.(l) au dreptul, în condiţiile prezentului cod, să reţină făptuitorul, să ridice 

corpurile delicte, să solicite informaţiile şi documentele necesare pentru 

constatarea infracţiunii, să citeze persoane şi să obţină de la ele declaraţii, să 

procedeze la evaluarea pagubei şi să efectueze orice alte acţiuni care nu suferă 

amânare, cu întocmirea proceselor-verbale în care se vor consemna acţiunile 

efectuate şi circumstanţele constatate.”. 

în atare condiţii, organele indicate în dispoziţia articolului nu au acoperire 

normativă în Codul de procedură penală şi, potrivit art.2 din Codul de procedură 

penală, nu pot sub nici o formă reglementa procesul penal. 

     Articolul 276!, care se propune a fi introdus de autorul proiectului în Codul de 

procedură penală, contravine prevederilor art.274 alin. (1) din Codul de 

procedură penală potrivit cărora: ”Organul de urmărire penală sau procurorul 

sesizat în modul prevăzut în art. 262 şi 213 dispune în termen de 30 de zile, prin 

ordonanţă, începerea urmăririi penale în cazul în care, din cuprinsul actului de 

sesizare sau al actelor de constatare, rezultă o bănuială rezonabilă că a fost 

săvîrşită o infracţiune şi nu există vreuna din circumstanţele care exclud 
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urmărirea penală, informând despre aceasta persoana care a înaintat sesizarea 

sau organul respectiv.” 

     In context, potrivit practicii constatate, deciziile organelor de control sunt 

emise peste termenul de 30 zile. In aceste cazuri va fi necesară ajustarea 

termenului de 30 zile prevăzut la art.274 CPP la situaţiile prevăzute la alin.(3) 

art.2761 CPP din proiect. 

Totodată, modificarea în cauză va pune în imposibilitate organul de urmărire 

penală documentarea cazurilor indicate la alin.(l) prin dispunerea măsurilor 

speciale de investigaţii, care pot fi înfăptuite doar în cadrul urmăririi penale. 

Astfel dacă va fi indicat în lege că actul de constatare - procesul-verbal de 

control sau un alt act cu caracter decizional este unicul act care poate servi la 

pornirea urmăririi penale în cazul infracţiunilor prevăzute în articolele 1851- 

1853, 223-2422 244-2459, 245n-2462, 248-249, 252-255, 257-2611 şi 3351 din 

Codul penal, atunci acest act va fi determinat ca un act cu o valoare probantă 

dinainte stabilită, ceea ce contravine art.27 din Codul de procedură penală. 

Nu este argumentată din punct de vedere procesual nici cauza determinării 

prejudiciului cauzat prin infracţiune de către organul de control sau alt organ 

competent întrucât modificările propuse încalcă grav art.219 - 222 din Codul de 

procedură penală, unde este clar indicat cine stabileşte mărimea prejudiciului în 

procesul penal, şi anume persoanele fizice şi juridice cărora în urma infracţiunii 

le-a fost cauzate daune materiale, dar nicidecum organele de control. 

Mai mult, circumstanţele privind executarea prescripţiei şi restituirea 

prejudiciului cauzat propuse pentru a fi introduse în norma analizată, nu pot 

constitui împrejurări ce exclud urmărirea penală, deoarece o simplă înlăturare a 

consecinţelor infracţiunii va determina clasarea procesului penal. 

      De notat, că nici art.275 din CPP nu prevede în calitate de circumstanţe care 

ar exclude urmărirea penală executarea prescripţiei sau restituirea prejudiciului 

cauzat, aceasta fiind o circumstanţă atenuantă conform art.76 alin.(l) lit.e) Cod 

penal. 

Iar, în conformitate cu art.2 alin.(4) din CPP : ,JVormele juridice cu caracter 

procesual din alte legi naţionale pot fi aplicate numai cu condiţia includerii lor 

în prezentul cod” , deci condiţia privind executarea prescripţiei organului de 

control nu poate avea incidenţă în procesul penal. 
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      Astfel, propunem a fi revăzut textul art.2761 din prezentul proiect de lege. 

        Codul contravenţional  

        3.1. La art. 425 alin.(6 ) sintagma „..de un specialist care funcţionează în 

cadrul organelor judiciare sau din afara acestora ’’este de prisos, deoarece 

fotocopierea unor documente, dar şi copierea prin alte mijloace, nu presupune 

neapărat antrenarea unui specialist. Propunem expunerea alin.(6 ) în următoarea 

redacţie: „ Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de 

natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.  

      3.2. Art.428 alin.(l), în redacţia propusă este defectuos, deoarece în practică 

va putea efectua percheziţii doar organul abilitat cu constatarea şi soluţionarea 

contravenţii. însă nu toate organele dispun de ambele competenţe unele din ele 

constată contravenţiile, soluţionarea lor fiind de exemplu de competenţa instanţei 

de judecată. 

      3.2.1. La articolul 428 alin.(3) şi alin.(7), întru respectarea principiului 

clarităţii normei juridice, urmează de definit clar actul prin care se dispune 

percheziţia - „ordonanţă”. 

       3.3. La art.439 alin.(l), nu susţinem modificarea, deoarece nu întotdeauna 

agentul constatator are atribuţii de constatare şi soluţionare a contravenţiilor, în 

unele cazuri fiind abilitat doar cu funcţii de constatare (de ex. în cazul 

contravenţiilor, examinarea cărora ţine de competenţa instanţelor de judecată), 

astfel, se va crea imposibilitatea punerii bunurilor sub sechestru în astfel de 

cazuri. 

     3.3.1. La art.439 ,completarea normei cu alin.(4 jprivind acordarea 

Departamentului instituţiilor penitenciare a împuternicirilor de aplicare a 

confiscării speciale, este nefondată, deoarece art. 4397 alin.(3) din Codul 

contravenţional prevede expres: „Confiscarea specială se aplică de către instanţa 

de judecată la demersul agentului constatator”. 

Astfel, DIP al MJ nu este abilitat să examineze astfel de cauze, atât în redacţia 

actuală a Codului contravenţional, cît şi în redacţia propusă în proiect, 

competenţa de examinare a acestor contravenţii revine poliţiei. 

Această prevedere nu este justificată şi în contextul abrogării alin.(4) care 

prevede aplicarea confiscării speciale de către Serviciul Vamal. 

3.4. Referitor la introducerea Capitolului VI1 „Proceduri simplificate constatare 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost redactată. 

 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost redactată prin 

incliderea sintagmei 

„şi/sau”. 

 

Se acceptă. 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost redactată prin 

incliderea sintagmei 

„şi/sau”. 

 

 

Se acceptă. 
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şi examinare a contravenţiei” susţinem oportunitatea existenţei unor proceduri 

simplificate de desfăşurare a procesului, al căror impact pozitiv este evident, deşi 

noua procedură vizează nu doar mediul de afaceri. 

      3.4.l. Insă, din prevederile propuse la art. 451 -451 nu este clar regimul 

juridic al „constatărilor personale ale agentului constatator”, noţiune ce nu 

există în prezent în Codul Contravenţional. 

în jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a menţionat că norma legală trebuie să 

corespundă principiului clarităţii şi previzibilităţii, astfel încât persoana să 

dispusă de posibilitatea de a-şi adapta comportamentul la cerinţele stabilite. 

Raportând aceste principii la prevederile în speţă, constatăm că noţiunea de 

“constatări personale ale agentului constatator” nu este definită cu suficientă 

precizie şi ar putea genera interpretări diferite sau genera riscul unor abuzuri la 

aplicarea în practică a acesteia. Astfel, propunem excluderea cuvîntului 

“personale” din sintagma sus arătată. 

3.5. Aferent art. 4516 - acordul de colaborare”, utilizarea termenului 

„colaborare” este improprie în contextul dat, deoarece nu se circumscrie 

procedurii ce se propune a fi implementată. Noţiunea „colaborare”, conform 

DEX, este o contribuţie efectivă la o muncă în comun. însă, persoana în cazul dat 

nu colaborează cu agentul constatator, ci aceasta renunţă la unele drepturi (la 

tăcere, prezumţia nevinovăţiei) în schimbul unei sancţiuni reduse. De facto, 

suntem în prezenţa unui acord de recunoaştere a vinovăţiei după modelul 

prevăzut de Codul de procedură penală, doar că aplicabil în cazul contravenţiilor. 

Pornind de la principiile generale ale procesului contravenţional, potrivit cărora 

procesului contravenţional i se aplică în mod corespunzător prevederile Codului 

de procedură penală, propunem redenumirea termenului „acord de colaborare” 

în „acord de recunoaştere a vinovăţiei. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Art. 442 alin. (1) prevede că 

„Procesul-verbal se încheie 

de agentul constatator pe 

baza constatărilor personale 

şi a probelor acumulate, în 

prezenţa făptuitorului sau în 

absenţa lui.”. 

 

 

 

Nu se acceptă 

Prin completarea Codului 

contravențional cu art. 

451/6 se propune crearea 

unei instituții noi, proprii 

procesului contravențional 

prin care se urmărește 

soluţionarea procesului 

contravențional, într-un 

termen optim şi previzibil. 

Odată cu operarea 

modificărilor, 

contravenientul va beneficia 

de reducerea limitelor de 

pedeapsă în cazul care 

uzează de această procedură 

specială, prin acest proiect 

se intenționează  să crească 

numărul de dosare 
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  Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător 
     4.1. Completările propuse la art.28 şi art.29 în redacţia propusă nu le 

susţinem, deoarece atribuţiile acordate prin aceste reglementări organelor de 

control nu intră în competenţa funcţională a acestora, fiind atribuite prin lege 

altor organe. 

    Astfel, procesul-verbal de control sau alt act cu caracter decizional nu pot 

conţine referire la indici ai infracţiunii şi referinţă expresă la normele penale 

posibil vizate, după cum nici un expert judiciar nu poate în concluziile sale într-

un domeniu anume să dea astfel de aprecieri. Or, aceasta este o atribuţie 

exclusivă a organului de urmărire penală, procurorului şi instanţei de judecată. 

Propunem a expune normele menţionate în următoarea redacţie: 

„Articolul 28: 

alineatul (9) va avea următorul cuprins: 

„(9) La stabilirea încălcărilor ce conţin indici ai unei infracţiuni, dar care nu s-

au soldat cu cauzarea de prejudicii vieţii şi sănătăţii persoanei, organul de 

control întocmeşte un proces-verbal de control în care se indică exact prejudiciul 

cauzat prin încălcările admise şi prescripţia privind înlăturarea acestor 

încălcări. Sesizarea organului de urmărire penală cu privire la existenţa 

indicilor de infracţiune se face printr-un denunţ, care se transmite acestuia în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit pentru 

executarea prescripţiei, conform art. 29 alin. (4) şi (11). 

soluţionate în acest mod, 

aspect ce va conduce la 

concentrarea resurselor 

umane în vederea creşterii 

operativităţii în 

instrumentarea dosarelor 

complexe şi, nu în ultimul 

rând, la soluţionarea cu 

celeritate a proceselor 

contravenționale. 

 

 

 

Se acceptă. Propunerea 

expunerii normelor în 

varianta Procuraturii 

Generale este exactă cu 

varianta propusă de 

Ministerul Justiţiei în 

proiectul de lege repectiv. 
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se completează cu alineatul (9 ) cu următorul cuprins: 

„(9 ) In cazul în care la stabilirea încălcărilor s-a constatat că acestea s-au 

soldat cu cauzarea de prejudicii vieţivşi sănătăţii persoanei, organul de control, 

în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal 

de control, expediază organelor de urmărire penală un denunţ despre săvîrşirea 

unei infracţiuni, la care, în mod obligatoriu, se anexează procesul-verbal de 

control şi materialele ce ţin de controlul în cauză.  

Articolul 29: 

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) In cazul prevăzut la art. 28 alin. (9), organul în cauză include în procesul- 

verbal de control o prescripţie privind înlăturarea încălcărilor constatate şi 

restituirea prejudiciului constatat sau transferarea în bugetul de stat a 

contravalorii acestuia, conform limitelor stabilite la art. 51. 

la alineatul (4), după a doua propoziţie, se completează cu următoarea propoziţie: 

„In cazul prevăzut la art.28 alin. (9), termenul de executare a prescripţiei nu 

poate depăşi 30 de zile. 

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Prin derogare de la alin. (7) - (10), în cazul şi în termenul indicat la art. 28 

alin. (9), organul de control transmite organului de urmărire penală un denunţ 

despre săvîrşirea infracţiunii, la care, în mod obligatoriu, se anexează procesul- 

verbal de control şi materialele ce ţin de controlul în cauză. In procesul-verbal 

de control se face consemnarea privind executarea sau neexecutarea prescripţiei 

stabilite şi despre restituirea sau nu a prejudiciului cauzat sau a contravalorii 

lui. ”. 

       Pornind de la cele expuse supra, propunem ajustarea modificărilor propuse la 

Art.I, Art.II şi Art.III ale prezentului proiect. Totodată, în prevederile propuse 

pentru modificarea Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Codul Fiscal 

şi Legii cu privire la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, urmează a se 

substitui termenii „măsura de remediere”, „măsuri de înlătur are.. ” ( a se vedea 

Art.I art.75/lalin.(ll), (12); Art.II art.251 alin.(2) cu o singură noţiune folosită în 

Legea nr.131/2012- ,.prescripţia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Cu aceleaşi 

obiecţii expuse mai sus la 

art. 28. 
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        Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016 
        Completările propuse la Legea cu privire la Procuratură (la art. 11 alin.(3) şi 

cu art.30 alin.(3) nu le susţinem, deoarece prevederile corespunzătoare au fost 

prevăzute ca prioritare în art.l din Legea cu privire la Procuratură, care stipulează 

expres: „Procuratura este o instituţie publică autonomă în cadrul autorităţii 

judecătoreşti care, în procedurile penale şi în alte proceduri prevăzute de lege, 

contribuie la respectarea ordinii de drept, efectuarea justiţiei, apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei şi ale societăţii. ”, iar activitatea 

desfăşurată se reflectă în raportul public de activitate al Procuraturii. 

       Propuneri relevante de completarea a proiectului: 
       Suplimentar la aspectele abordate în proiectul de lege, în contextul 

modificărilor propuse şi a fortificării capacităţilor procuraturilor specializate în 

raport cu obiectivele de intensificare a activităţilor de combatere a corupţiei şi 

criminalităţii organizate, dar ş în conţextul promovării principiilor de integritate, 

propunem a se completa şi art.221 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 

cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al 

republicii Moldova , 2006, nr.35-38, art. 148), cu următoarele prevederi: 

      6.1. Completarea textului în prima propoziţie a art. 221, după sintagma 

„Ofiţerilor de urmărire penală”, cu cuvintele „ ,ofiţerilor de investigaţii şi 

specialiştilor”. 

      6.2. în prima propoziţie sintagma „ 2 salarii medii” de înlocuit cu cuvintele „ 

3 salarii medii 

      6.3. în propoziţia a doua a aceluiaşi articol , după sintagma „ofiţerul de 

urmărire penală”, propunem completarea textului cu cuvintele „ ,ofiţerul de 

investigaţii sau specialistul'. 

în procesul de implementare a prevederilor enunţate cu privire la detaşarea 

ofiţerilor de urmărire penală, a ofiţerilor de investigaţii şi a specialiştilor în 

procuraturile specializate, a fost identificată o omisiune legislativă evidentă ce 

priveşte salarizarea ofiţerilor de investigaţii şi a specialiştilor, art. 221 din Legea 

nr.355-XVI din 23.12.2005 vizând doar ofiţerii de urmărire penală. 

       Această lacună impune necesitatea operării modificărilor legislative de 

rigoare, pentru a aduce starea de jure în concordanţă cu principiile dreptului 

muncii şi a restabili de facto echitatea între toate categoriile de personal detaşat la 

Nu se acceptă. Art. 1 din 

Legea cu privire la 

procuratură statuiază la 

modul general,  statutul 

instituţiei, or, completările 

propuse reglementează în 

mod expres unele condiţii, 

obligaţii referitoare la 

raportul de activitate şi a 

procedurii de evaluare a 

procurorilor. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Or, 

obiectul prezentului 

proiect de lege nu 

reglementează sistemul de 

salarizare. Mai mult, 

politica în domeniul 

salarizării în sistemul 

bugetar este efectuată de 

Ministerul Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei, şi 

pprevede o serie de 

condiţii, etape pentru 

iniţierea unui proiect de 

lege ce are ca obiect de 

reglementare salarizarea în 

sistemul bugetar cum ar fi, 
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procuraturile specializate. In opinia noastră, această modificare va contribui, 

inclusiv, la realizarea obiectivelor menţionate de autorii proiectului de lege 

propus spre avizare. 

identificarea surselor 

bugetare pentru majorarea 

salarizării ofiţerilor de 

investigaţii şi specialist.  

2. Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelecruală a 

Republicii 

Moldova 

         Amendamente la Codul penal al Republicii Moldova: Propunerea de 

completare a Codului penal cu art. 60 , respectiv, cu un cu un nou temei de 

liberare de răspundere penală în cazul săvârşirii pentru prima oară a unei 

infracţiuni economice se propune a se analiza minuţios, în vederea evitării 

dublării aceloraşi condiţii ce duc la liberarea de răspundere penală, însă în baza 

unui alt temei, precum şi în scopul corelării dispoziţiei articolului cu titlul 

acestuia. 

În context, titlul articolului 601 pune accent pe categoria infracţiunilor 
economice (Capitolul X din Codul penal) care cad sub incidenţa Codului penal şi 
indică doar condiţia săvârşirii pentru prima dată a infracţiunii. Alineatul (1) al 
aceluiaşi articol identifică nemijlocit componenţele de infracţiuni în cazul 
săvârşirii cărora persoana este liberată de răspundere penală, printre care şi art. 
1851 "încălcarea dreptului de autor şi drepturilor conexe" şi art. 1852 "încălcarea 
dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială", componenţe care nu fac 
parte din categoria infracţiunilor economice, dar din Capitolul V 'infracţiuni 
contra drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale ale 
cetăţenilor". 

Referitor la includerea componenţelor de infracţiune prevăzute la art. 185 şi 
185" şi 246" în art. 60 alin. (1), considerăm judicioasă examinarea suplimentară a 
acestui aspect. Or, conform prevederilor Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire 
la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală 

este proprietate privată, care aparţine persoanelor fizice sau juridice cu drept de 
posesiune, folosinţă şi dispoziţie, în acest sens, în conformitate cu principiile 
stabilite la nivel internaţional în vederea protecţiei eficace a proprietăţii 
intelectuale, legea menţionată precizează expres faptul că statul garantează 

dreptul cetăţenilor la proprietate intelectuală, libertatea creaţiei artistice şi 
ştiinţifice, precum şi apărarea, în baza legii, a intereselor lor economice şi 

Se acceptă parţial. Vezi 

comentariile la pct.1 

(Procuratura Generală) din 

prezenta sinteză. 
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personale ce apar în legătură cu practicarea diverselor genuri de creaţii 
intelectuale. 

Mai mult ca atât, Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate 
intelectuală legate de comerţ (TRIPs), la care Republica Moldova este parte, 
recunoscând faptul că drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi private, 
stabileşte în art. 61, că "membrii vor prevedea proceduri penale şi sancţiuni 
aplicabile cel puţin pentru actele deliberate de contrafacere a mărcilor de fabrică 
sau de comerţ sau de piraterie care aduc atingere unui drept de autor, comise la 
scară comercială. Sancţiunile vor include închisoare şi/sau amenzi suficiente 
pentru a fi descurajatoare şi vor fi la un nivel comparativ cu cele aplicate unor 
delicte grave similare. In cazurile adecvate, sancţiunile posibile vor include şi 
sechestrarea, confiscarea şi distrugerea mărfurilor în cauză, precum şi a tuturor 
materialelor şi instrumentelor care au servit direct la comiterea delictului. 
Membrii vor putea prevedea proceduri penale şi sancţiuni aplicabile celorlalte 
acte care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectuală, în special atunci 
când acestea sunt comise în mod deliberat la scară comercială". 

Cu referire la acest aspect, reiterăm şi prevederile Acordului O.M.P.I. 
privind dreptul de autor din 20 decembrie 1996, ratificat de Republica Moldova 
prin Hotărârea Parlamentului nr. 1452-XIII din 28.01.98, care specifică, în art. 14 
alin. (2), că părţile contractante vor face în aşa fel încât legislaţiile lor naţionale 
să cuprindă proceduri menite să impună respectarea drepturilor prevăzute prin 
prezentul tratat, astfel încât să permită o acţiune eficientă împotriva oricărui act 
care ar aduce atingere acestor drepturi, inclusiv măsuri adecvate pentru 
prevenirea rapidă a oricărei încălcări şi pentru evitarea oricărei încălcări 
ulterioare. 
         In contextul celor expuse, se impune a fi examinată minuţios necesitatea 

introducerii unor asemenea completări pentru a nu fi admisă încălcarea 

drepturilor titularilor obiectelor de proprietate intelectuală garantate prin 

lege, precum şi în vederea evitării necorespunderii legislaţiei naţionale 

principiilor internaţionale stabilite în temeiul prevederilor tratatelor 

internaţionale relevante la care Republica Moldova face parte. 

Argumentele invocate supra sunt valabile şi în raport cu propunerile de 
amendament de la art. 90 alin. (1') în partea ce ţine de art. 1851, 1852 şi art. 2462. 

Suplimentar la art. 60', condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dublează 
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parţial temeiurile de liberare de răspundere penală în legătură cu căinţa activă, 
prevăzute la art. 57 din Codul penal, cum ar fi săvârşirea unei infracţiuni uşoare 
sau mai puţin grave (de ex. art. 1851, 1852, 239 alin. (1), 244 alin. (1), 2462), 
compensarea valorii daunei materiale cauzate sau repararea prejudiciului pricinuit 
de infracţiune, aspect care ar putea crea dubii de interpretare în proces de 
implementare a reglementărilor propuse. 

Amendamente la Codul de procedură penală: 

Propunerea privind completarea Codului de procedură penală cu art. 276', 
se impune a fi analizată suplimentar, deoarece nu este clară (în special, alin. (1)) 
şi deviază de la prevederile legislaţiei speciale relevante. 

În context, potrivit titlului articolului, reiese că în partea dispozitivă a 
acestuia, urmează a fi reglementată procedura pornirii urmăririi penale în temeiul 

procesului-verbal de control sau a unui alt act de control cu caracter 

decizional, însă din redacţia alin. (1) rezultă doar sesizarea sau autosesizarea 
organului de urmărire penală, care nicidecum nu este un organ de control în 
sensul prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător (Legea nr. 131/2012). 

Potrivit alin. (1), în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 185 1853 şi art. 
2462, organul de urmărire penală sesizează organul de control de stat al activităţii 
de întreprinzător sau un alt organ competent în controlul respectării prevederilor 
legislaţiei din domeniul în care a fost săvârşită fapta. Prin urmare, nu este clar 
care sunt aceste organe competente, ţinând cont de Legea nr. 131/2012, precum şi 
care ar fi consecutivitatea etapelor procedurale de constatare a componenţelor de 
infracţiune enunţate, având în vedere că, potrivit art. 273 alin. (1) lit. a) din Codul 
de procedură penală, poliţia constată infracţiunile ce nu sunt date prin lege altor 
organe de constatare. 

Suplimentar, referitor la cea de-a doua parte a dispoziţiei alin. (1) al art. 
276', implicit enunţul "în vederea constatării faptului dacă a avut loc sau nu 
încălcarea legislaţiei speciale din domeniu şi stabilirea prejudiciului cauzat prin 
încălcare", se impune a se revedea din punct de vedere conceptual. 

Constatarea încălcării sau nu a unui drept, precum şi stabilirea prejudiciului 
cauzat prin încălcarea ţine de competenţa exclusivă a instanţei de judecată în baza 
probelor administrate în cadrul procesului. 

Intru argumentarea celor invocate, menţionăm că, legislaţia specială din 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revizuită inttegral. 

Totodată. articolul 2462 a fost 

exclus, iar lista de infracţuni 

a fost revizuită. 
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domeniul proprietăţii intelectuale conţine capitole separate ce ţin de asigurarea 

respectării drepturilor. Cu titlu exemplificativ, potrivit art. 61 din Legea nr. 38-

XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, 

alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate ori 

solicitate spre înregistrare sunt în drept să iniţieze acţiune în instanţa 

judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime. Art. 72 din 

Legea prenotată, stabileşte că la cererea părţii lezate, pîrîtul care a încălcat 

drepturile asupra unei mărci cu bună ştiinţă sau având motive rezonabile de a şti 

acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe care acesta le-a suportat 

în mod real din cauza încălcării drepturilor sale. La stabilirea despăgubirilor: 

a) se va ţine cont de toate aspectele relevante, cum ar fi consecinţele economice 

negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată, beneficiile realizate 

pe nedrept de pîrît şi, după caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna morală cauzată 

titularului de drept prin încălcarea drepturilor sale; sau 

b) poate fi fixată, ca alternativă, o sumă unică pe baza unor elemente, cum ar fi, 

cel puţin, valoarea royalty sau încasările care ar fi fost datorate în cazul în care 

pîrîtul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza marca respectivă. 

Corespunzător, potrivit art. 55 şi 63 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, orice persoană fizică sau juridică 

care are pretenţii în privinţa valorificării unui obiect al dreptului de autor, al 

drepturilor conexe sau al altor drepturi protejate de prezenta lege are dreptul să 

iniţieze acţiuni în instanţa de judecată competentă. In cadrul procedurilor 

judiciare iniţiate în privinţa încălcării dreptului de autor, a drepturilor conexe sau 

a altor drepturi protejate de prezenta lege, persoanele specificate la art. 55 pot 

solicita instanţelor de judecată sau altor organe competente, după caz, 

recunoaşterea drepturilor lor, constatarea încălcării acestora, restabilirea situaţiei 

existente până la încălcarea dreptului şi încetarea acţiunilor care comportă 

încălcarea dreptului sau creează pericolul încălcării lui, precum şi repararea 

prejudiciului prin stabilirea unor despăgubiri, criteriile de care urmează să 

ţină cont instanţa de judecată la stabilirea despăgubirilor fiind indicate expres în 

alin. (2) al art. 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Amendamente la Codul contravenţional: 

La pct. 3, în scopul asigurării unei corelări cu propunerile de completare a 

Codului contravenţional cu art. 423 -423 , se impune necesitatea modificării la 

art. 393 inclusiv a alin. (l), lit. d). 

La pct. 6, referitor la atribuirea calităţii de agent constatator Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), considerăm oportună concretizarea 

următoarelor aspecte: 

1) Nu sunt clare care au fost criteriile de atribuire a competenţei AGEPI de 

constatare şi examinare a contravenţiilor de la art. 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103. 

Propunerea în speţă nu presupune o concentrare a atribuţiilor de constatare şi 

examinare a tuturor contravenţiilor din domeniul proprietăţii intelectuale în 

sarcina unei singure autorităţi publice. Or, potrivit formulei propuse la art. 42312 

va exista o divizare de competenţe de constatare şi examinare a contravenţiilor 

din domeniul proprietăţii intelectuale, cum ar fi: AGEPI în raport cu 

contravenţiile prevăzute la art. 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103; Agenţia pentru 

Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei - art. 971 şi 972. 

2) Potrivit art. 393 alin. (2) din Codul contravenţional, cauzele 

contravenţionale aflate în competenţa autorităţilor prevăzute la alin. (1) se 

soluţionează de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială a fost 

săvârşită contravenţia. In cazul contravenţiei continue sau prelungite, cauza se 

soluţionează de către autoritatea în a cărei rază teritorială s-a consumat ori a fost 

curmată contravenţia. Menţionăm că, sub aspect structural, AGEPI nu are în 

subordinea sa subdiviziuni teritoriale, iar aria de comitere a contravenţiilor a 

căror constatare se atribuie în competenţa sa este pe întreg teritoriul ţării, 

nicidecum nu este limitată la un anumit teritoriu. Prin urmare, este incert 

mecanismul de realizare a prevederilor art. 42312 din Codul contravenţional. 

Subsecvent, în scopul corelării art. 42312 din Cod cu cadrul normativ ce 

reglementează nemijlocit domeniul de activitate al AGEPI, se consideră necesară 

completarea inclusiv a Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală, în sensul abilitării AGEPI cu atribuţii de 

constatare şi examinare a contravenţiilor din domeniul proprietăţii intelectuale. 

 

 

 

Se acceptă. Alineatul (1) lit. 

d) a fost modificată. 

 

 

 

Se acceptă. Din competenţa 

organului de constatare şi 

examinare a contravenţiilor 

AGEPI au fost excluse art. 

97, 99, 100, 101, 102. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Articolul 

394 alin. (11) din codul 

contravenţional 

reglementează expres faptul 

că, în cazul în care 

autoritatea competentă nu 

are subdiviziuni teritoriale, 

prin derogare de la art. 393 

alin. (2), cauza 

contravențională se judecă 

de către instanța de 

judecată de la locul unde îşi 

are sediul autoritatea al 

cărei reprezentant este 

agentul constatator. 

        Prevederile alin. (11) al    

articolului sus-menţionat se 
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Suplimentar la art. 42312 din Cod, în scopul utilizării unei aceleiaşi 

terminologii conform prevederilor Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, la alin. (2), cuvântul 

„funcţionarii" se va substitui cu cuvântul "angajaţii", iar cuvântul "directorul" se 

va substitui cu cuvintele "directorul general". 

La alin. (4), se va exclude referinţa la lit. c), d), f) şi h) de la art. 32 alin. 

(2), deoarece nu corespunde cu sancţiunile prevăzute la art. 96, 97, 99, 100, 101, 

102 şi 103. Or, majoritatea articolelor menţionate prevăd sancţiunea 

contravenţională sub formă de amendă şi numai unele din ele prevăd inclusiv 

sancţiunea complementară sub formă de muncă neremunerată în folosul 

comunităţii (de ex. art. 97, 97', 972, 103). 

 

 

 

răsfrîng asupra Curţii de 

Conturi, Comisiei Electorale  

Centrale, Consiliului pentru 

prevenirea şi eliminarea  

discriminării  şi asigurarea 

egalităţii, Centrului Naţional 

pentru Protecţia Datelor  cu 

Caracter Personal. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă parţial. 
Articolul 394 alin. (11) din 

codul contravenţional 

reglementează expres faptul 

că, în cazul în care 

autoritatea competentă nu 

are subdiviziuni teritoriale, 

prin derogare de la art. 393 

alin. (2), cauza 

contravențională se judecă 

de către instanța de 

judecată de la locul unde îşi 

are sediul autoritatea al 

cărei reprezentant este 

agentul constatator, 

respectiv, instanţa de 

judecată va judeca toate 

tipurile de contravenţii 

constatate de angajaţii 

AGEPI, prevăzute la art. 32 
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din codul contravenţional. 

 

3. Ministerul 

Sănătăţii, Muncii 

şi Protecţiei 

Sociale 

        Propunerile ce vizează atribuirea unor competenţe Agenţiei Sănătăţii 

Publice urmează a fi excluse din proiect, deoarece prin Legea nr. 175/2017 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislativem competenţile respective 

au fost stabilite prin textul legii sus menţionate. 

Se aceptă. Articolul a fost 

exlus. 

4. Ministerul 

Afacerilor Interne 

La art. V, titlul art. 601 se va revizui, întrucît în conţinutul acestui articol 

au fost incluse şi componenţe de infracţiuni ale altor capitole ale Codului penal, 

cum ar fi art. 1851-!85 , 259-261 , ceea ce contravine scopului proiectului. 

Totodată, nu este justificată liberarea persoanei de răspundere penală în 

cazul unor componenţe de infracţiuni menţionate în art. 60 acestea constituind 

infracţiuni grave, comise de către persoane publice şi de demnitate publică, iar 

art.257 „Executarea necalitativă a construcţiilor" alin. (4) din Codul penal 

prevede pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani pentru acţiuni care au provocat 

decesul persoanei. Liberarea persoanei de răspundere penală în aceste cazuri 

contravine art. 2 din Codul penal, care prevede că legea penală apără, împotriva 

infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, precum şi alin. (2) art. 

61 Cod penal, care stipulează că pedeapsa penală are drept scop corectarea 

condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni din partea 

condamnaţilor şi altor persoane. 

In partea ce ţine de modificările propuse la pct. 5-21 din proiect, privind 

diminuarea limitei maxime a sancţiunilor mai multor infracţiuni, menţionăm că 

acestea automat vor fi reclasificate conform prevederilor art. 16 Cod penal în 

infracţiuni mai puţin grave, iar aceasta va face imposibilă aplicarea în cadrul 

urmăririi penale a măsurilor speciale de investigaţii prevăzute de Codul de 

procedură penală. 

La pct. 22 şi 23, care prevăd completarea art. 248 şi art. 249 din Codul 

penal cu alin. (6) şi respectiv cu alin. (4), potrivit cărora urinează a fi majorate 

cuantumul proporţiilor mari şi deosebit de mari, considerăm că această 

modificare poartă un caracter defectuos, deoarece noţiunea acestor proporţii este 

redată clar în prevederile actuale ale alin. (1) şi (l1) art. 126 Cod penal. Cu atît 

mai mult, propunerea autorului va duce la apariţia unor contradicţii între normele 

penale, deoarece prevederile art. 126 Cod penal sînt incluse în capitolul XIII al 

Se acceptă parţial. Vezi 

comentariile la pct.1 

(Procuratura Generală) din 

prezenta sinteză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Vezi 

comentariile la pct. 1 din 

prezenta sinteză în partea ce 

cine de umanizarea pedepsei 

penale. 

Nu se acceptă. Statul întru 

apărarea intereselor 

persoanelor  este in drept să 

intervină cu norme 

regulatorii în domeniul în 

care acesta condsideră  
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părţii generale, ceea ce denotă că aceste prevederi stabilesc şi definesc reguli 

generale, în baza cărora sînt construite normele din partea specială. 

Totodată, aceste modificări vor genera un tratament juridic diferit faţă de 

persoanele care vor comite infracţiuni de contrabandă sau eschivarea de la 

achitarea plăţilor vamale, ceea ce contravine principiului egalităţii tuturor 

cetăţenilor în faţa legii. 

Subsecvent, menţionăm că, majorarea cuantumului prejudiciului cauzat 

prin comiterea infracţiunii prevăzute de art. 248 şi 249 Cod penal, va avea un 

impact direct asupra combaterii fenomenului contrabandei şi traficului ilicit de 

mărfuri, iar în mod indirect, va influenţa negativ la dezvoltarea relaţiilor 

economice de piaţă din Republica Moldova. 

 

La art. VII pct. 2, în partea ce ţine de completarea art. 128 cu alin. (51), 

după expresia „257-261se completează cu sintagma „ din Codul penal". 

Incepînd cu amendamentele propuse la ar. 176, se va revedea numerotarea 

punctelor. 

în partea ce ţine de pct. 8, menţionăm că această normă este în 

contradicţie cu prevederile alin. (4) art. 55 Cod procedură penală, care prevede că 

dacă există indici ai infracţiunii, organul de urmărire penală, concomitent cu 

înregistrarea sesizării despre aceasta, porneşte procesul de urmărire penală şi 

efectuează acţiuni de urmărire penală în vederea descoperirii ei şi fixării probelor 

care confirmă sau infirmă săvârşirea infracţiunii, ia măsuri în vederea asigurării 

acţiunii civile sau a unei eventuale confiscări a bunurilor dobândite ilicit. 

Incepînd cu art. VII care prevede amendarea Legii nr. 333-XVI din 

10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală, se va 

revedea numerotarea articolelor. 

în partea ce ţine de amendamentele la Codul contravenţional: 

la pct. 2, alin.(2), menţinerea textului „dar aceasta a refuzat să o 

primească" în contextul propus este inoportună, motiv pentru care necesită 

a fi exclus; 

la pct. 11, în scopul respectării normelor de tehnică legislativă, 

propunem substituirea textului de la alin. (4) cu textul alin. (41); 

 

oportun. 

Propunerea de majorare a 

propirţilor este condiţionată 

de evoluţia economică a 

societăţii. 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

Se acceptă. 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revizuită. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revituită. 
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La pct. 16, cap. VI1 unele prevederi sunt interpretative, astfel că nu 

este clar dacă se aplică sau nu prevederile acestuia pentru cazurile în care 

agentul constatator nu este competent de a examina contravenţia, 

competenţa aparţinînd altei autorităţi. 

 

Concomitent, la art. 4512 alin. (1) lit. a), sintagma „încheierii 

deciziei" se va substitui cu sintagma „emiterii deciziei", deoarece conform 

procedurii, o decizie poate fi emisă sau adoptată şi nicidecum încheiată. 

La art. 4514 alin. (1), cuvîntul „lucrătoare" se va exclude, conform 

termenelor procesuale reglementate de Codul contravenţional. 

Nu se acceptă. Obiecţia are 

caracter declarativ, fără a 

face careva trimiteri 

exprese. 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost modificată. 

 

Se acceptă. 

 

5. Serviciul Vamal       1.   La art. V din proiect - Codul penal: 

      1) La pct. 2 din proiect, comunicăm faptul că nu este clară omisiunea 

autorilor proiectului, în partea ce ţine şirul de infracţiuni incluse la alin. (1) art. 

60' şi alin. (I1) art. 90. Considerăm oportun includerea în acest şir şi a art. 249 

Cod penal, reieşind din caracterul asemănător al acesteia cu întregul şir indicat în 

normele indicate mai sus, mai ales că acest fapt ar respecta întru totul scopul 

propus de către autorii proiectului. Astfel, propunem: 

la art. 601 alin. (1) din proiect după cifra "2462" se va completa cu cifra "249"; 

la pct.4 din proiect, la art. 90 la alin. (1') după cifra "247" se va completa cu cifra 

"249". 

        2) Din analiza dispoziţiilor normelor prevăzute la art. 244 şi 249 Cod penal 

observăm o apropiere după scop a faptelor penale indicate. Deci în ambele cazuri 

scopul este de a se eschiva sub orice formă de la achitarea anumitor sume din 

care se formează bugetul de stat. Mai mult dec't atât, eschivarea de la achitarea 

plăţilor vamale se efectuează prin aceleaşi modalităţi ca şi evaziunea fiscală. In 

acest context, evaziunea fiscală se prezintă a fi norma generală, iar eschivarea de 

la achitarea plăţilor vamale apare drept normă specială. în această ordine de idei 

putem afirma că sancţiunea pentru fapta prevăzută la art. 249 Cod penal ar trebui 

să fie identică cu cea de la art. 244 Cod penal. De altfel dispare sensul delimitării 

acestor două norme juridice. Rek;şind din faptul că prezentul proiect de 

 

Se acceptă parţial. Lista 

componenţelor de 

infracţiune la articolele in 

cauză au fost revizuite 

integral. 
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modificare propune majorarea sancţiunilor pentru fapta de evaziune fiscală, 

infracţiune prevăzută la art. 244 Cod penal, trebuie să fie majorat şi cua itumul 

sancţiunilor pentru fapta de eschivare de la achitarea plăţilor vamale, infracţiune 

prevăzută la art. 249 Cod penal. 

3) La pct. 33 (indicat 33, corect ar fi 22) din proiect, la art. 248, la alin. (6) nou 

propus, sintigma "valoarea drepturilor de import" se va exclude, cifra "100" se va 

substitui cu cifra "50" iar cifra "200" se va substitui cu cifra "100"; 

4) La pct. 23 din proiect, la art. 249 la alin. (4) nou propus, sintagma "valoarea 

bunurilor" se va exclude, cifra "100" se va substitui cu cifra "50" iar cifra "200" 

se va substitui cu cifra "100"; 

Acest fapt ar permite păstrarea sensului general al normelor respective, astfel 

încât la eval uarea contrabandei se ia în calcul valoarea bunurilor, şi nu a 

drepturilor de import, iar la evai uarea infracţiunii prevăzute la art. 249 se ia în 

calcul suma dreptului de import care nu a fost achi tată. 

Cu referire la propunerea de includere a alin. (6) la art. 248 Cod penal susţinem o 

astfel de modificare în contextul atingerii scopului propus de către autorii 

proiectului respectiv, însă trebuie de luat în consideraţie că investigarea 

infracţiunii de contrabandă implică necesitatea efectuării unui şir de măsuri 

speciale de investigaţie. Efectuarea acestora este posibilă doar în cadrul urmăririi 

penale. Pornind de la această idee, considerăm necesar de a diminua 

cuantumul valorii bunurilor în jumătate comparativ cu proiectul parvenit spre 

avizare, astfel încât proporţiile mari să constituie 50 salarii medii lunare pe 

economie proşnozate, iar proporţiile deosebit de mari să constituie 100 salarii 

medii lunare pe economie prognozate. 

Raţionamentul care a dus la această concluzie se axează pe o analiză amplă a 

cazurilor de contrabandă, care a scos la iveală faptul că organele de urmărire 

penală sunt încărcate cu lucru pe marginea cauzelor penale în care pericolul 

social este extrem de scăzut, iar atingerea scopului leg;il, de reeducare a 

persoanelor în contextul respectării legislaţiei în vigoare este posibil a iî atirs prin 

prisma procedurii contravenţionale, mai ales că în astfel de cazuri efectuarea unor 

măsuri speciale de investigaţiei nu este necesară, activitatea infracţională fiind 

deconspirală în bazi unor verificări sau a unor solicitări de informaţii. Implicarea 

ofiţerilor de urmărire penală red.ice substanţial din potenţialul de lucru a 

 

 

 

 

Nu se acceptă.  

Obiecţia în cauză are un 

caracter declarativ, fără 

careva argumente plauzibile 

şi concrete, unicul argument 

fiind doar „încărcarea cu 

lucru”. 

Totodată, menţionăm că prin 

proiectul în cauză se 

propune modificarea codului 

vamal, în special excluderea 

din competenţa organului 

vamal a urmării penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ofiţerilor de urmărire penală, respectiv apare pericolul omisiunii unor chestiuni 

mărunte, dar foarte importante, la instrumentarea unor cauze penale privind fapte 

de contrabandă de proporţii mai mari. în altă ordine de idei, trecerea cu vederea a 

faptelor de contrabandă cu valoarea mărfurilor cuprinsă între 50 şi 100 salarii 

medii lunare pe economie, se prezintă a fi inoportună din considerentul că faptele 

în cauză au un pericol social mai ridicat şi se săvârşesc mai chibzuit, cu o 

organizare mai bine pusă la punct. Astfel, implicarea unei proceduri de 

investigare mai complicate, procedura penală, constituie o necesitate în vederea 

neadmiterii comiterii acestor fapte, precum şi o necesitate în investigarea lor, 

luând în consideraţie faptul că procedura contravenţională are un şir restrâns de 

posibilităţi în vederea stabilirii adevărului în cazurile date.  

2) Pct. 5 din proiect se propune în următoarea redacţie: 

"5. Articolul 270 alineatul (1) punctul 2) se completează cu litera b1) cu 

următorul cuprins „b1) infracţiunilor prevăzute la art. 183, 1851 - 1853, 223 - 

2422, 244-2459, 245" - 2462, 250 255, 257-261din Codul penal." 

Deci, se propune de exclus art. art. 248-249, deoarece art. 268 Cod procedură 

penală, prevede competenţa organului de urmărire penală a Serviciului Vamal - 

"organul de urmărire penală al Serviciului Vamal efectuează urmărirea penală în 

privinţa infracţiunilor prevăzute în art. 248 şi art. 249 din Codul penal". 

     Art. 2702 Cod procedura penală, "Competenţa Procuraturii pentru 

Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale" 

     alin. (1) prevede exercitarea urmării penale în cazurile lit.c ) infracţiunilor 

prevăzute la art. 244, 248, 249, 259-2611 din Codul penal, dacă valoarea 

prejudiciului cauzat prin infracţiuni dep;\şeşte valoarea de 50 000 unităţi 

convenţionale. 

     alin. (2) Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze 

Speciale, conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este 

efectuată de către organele de urmiirire penală cu competenţa pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova, menţionate la art. 266 şi 268 din prezent cod. 

      Operarea modificării conform textului propus iniţial ar crea un conflict de 

competenţă între Procuratură şi organul de urmărire penală al Serviciului Vamal. 

Subliniem faptul că adoptarea modificărilor conform textului propus iniţial ar 

dubla competenţa a 2 organe de urmiirire penală, procuratura şi organul de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Prin proiecul 

respectiv a fost exclusă 

urmărirea penală de la 

organul vamal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

urmărire penală al Serviciului Vamal, fapt care con razice prevederile alin. (3) al 

art. 271 Cod de procedură penală. 

        3) La pct. 8 comunicăm: Salutabil este faptul includerii articolului 2761 Cod 

de procedură penală, care ar atribui un caracter procesual bine definit actelor de 

control efectuate de cătn: organele respective, însă includerea în şirul 

infracţiunilor ce necesită act de control a infracţiunii prevăzute la art. 248 Cod 

penal, caracterul infracţional al căreia de cele mai multe ori este evident, şi nu 

necesită implicarea organelor de control în scopul adeveririi faptului comiterii 

infracţiunii îl considerăm de prisos. Astfel se impune necesitatea excluderii art. 

248 din şirul dat. Adoptareaa textului în redacţia respectivă ar tergiversa 

nemotivat procesul de urmărire penală. 

      Observăm o notă de neclaritate în comparaţia alin. (1) art. 276' Cod de 

procedură penală cu ;ilin. (1) art. 601 Cod penal, în ceea ce ţine de şirul de 

infracţiuni asupra cărora se aplică, precum şi observăm divergenţe la condiţiile de 

aplicare a normei respective, în Codul de procedură penală este inclusă drept 

condiţie faptul ca infracţiunea să nu fie săvârşită de un grup criminal organizat 

sau organizaţie criminală, fapt care lipseşte în prevederile Codului penal. Astrel 

apare necesitatea imperioasă de a racorda prevederile normelor juridice enunţate 

supra. mai ales că se expun asupra aceleiaşi proceduri, liberarea de răspundere 

penală. 

      Concomitent, reliefăm faptul că nu este clară stabilirea obligaţiei prevăzute la 

art. 276' Coc. de procedură penală, procurorului de a decide asupra pornirii 

urmăririi penale în baza procesului-verbal de control. în conformitate cu 

prevederile art. 274 Cod de procedură penală deci da privind pornirea urmăririi 

penale o ia organul de urmărire penală sau procurorul care a fost sesizat. 

      Astfel considerăm necesar a modifica alin. (3) a art. 2761, după cum 

urmează: după sintagma "la alin. (1)," de completat cu textul "organul de 

urmărire penală sau" iar cuvîntul "doar" de exclus. Excluderea cuvîntului "doar" 

este necesară, deoarece conform prevederilor aîin.(l) al art. 262 CPP - Organul de 

urmărire penală poate fi sesizat despre săvîrşirea sau pegătirea pentru săvîrşirea 

unei infracţiuni prevăzute de Codul penal prin: plîngere; denunţ; autodenunţ; 

depistarea nemijlocit de către organul de urmărire penală sau procuror a bănuielii 

rezonabile cu privire la săvîrşirea unei infracţiuni. 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revizuită integral. 
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4) Art. VII din proiect se va completa cu un punct nou (numerotat conform 

ordinii din p oiect) în următoarea redacţie: 

"Alin. (1) al art. 262 CPP de completat cu pct.5 în următoarea redacţie: 

5) proces-verbal de control întocmit de organele de control prevăzute în anexa 

Legii nr. 1 U/2012. ". 

       3. O altă neclaritate apare la includerea alin. (3) la art. 21 din Legea 

„privind statutul ofiţerului de urmărire penală" din 10 noiembrie 2006.           

Astfel, la alin. (3) propus, sintagma "ofiţerul de investigaţie" se va substitui cu 

sintagma "ofiţerul de urmărire penală". 

       Concomitent, nu este clară procedura de evaluare a respectivului indicator de 

performanţă în contextul în care toate aceste acţiuni reprezintă secretul urmăririi 

penale şi nu pot fi divulgate. In acest context, se prezintă a fi subiectiv, practic 

imposibil de motivat, indicatorul d..; performanţă respectiv. în argumentarea 

excluderii acestui alineat vorbeşte şi importanţa majoră cu care se acţionează la 

limitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, investigarea infracţiunilor. Aici 

ţinem să subliniem faptul că aceste acţiuni se efectuează în contextul unui o 

>ntrol riguros din partea procuraturii şi a instanţelor judecătoreşti, care exclude 

posibilitatea electuării acestor acţiuni nejustificat. 

      4. La Art.XI din proiect - Cod Contravenţional: 

1) La punctul 3, nu susţinem completarea art. 393 cu alineatul (3), deoarece 

aceste prevederi dublează prevederile art. 380 CC, creînd confuzii la aplicare 

acestora. Astfel, cităm a ticolul 380 CC: 

"(1) Nimeni nu poate fi urmărit sau sancţionat de mai multe ori pentru aceeaşi 

faptă. Reluarea procesului contravenţional care a încetat poate avea loc doar în 

cazul descoperirii unor noi circumstanţe sau în cazul depistării unui viciu 

fundamental, care a afectat hotărîrea de încetare a procesului contravenţional. 

(2) Răspunderea contravenţională pentru neexecutarea, executarea 

necorespunzătoare a măsurilor specificate în actele de control, decizii, hotărîri, 

rapoarte şi a prescripţiilor emise de autorităţile competente exclude răspunderea 

contravenţională pentru încălcările neremediate ii>dicate în acestea. " 

    2 )  La pct. 11 - Serviciul Vamal nu susţine categoric propunerile 

înaintate în partea ci,! ţine de excluderea alin. 4 al art. 4397Cod 

Contravenţional. 
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     Menţionăm că art. 228, 229 ale Codului vamal prevăd noţiunea de 

contravenţie vamală ş atragerea la răspunderea contravenţională sau 

materială, iar art. 231 al Codului vamal prevede tipurile de contravenţii vamale 

cu răspundere contravenţională şi materială. Astfel, legiuitorul a delimitat 

contravenţiile vamale cu răspundere materială de contravenţiile vamale cu 

răspundere contravenţională. Respectiv şi instituţia confiscării în cazul 

contravenţiilor vamale cu răspundere materială este prevăzută în Codul vamal 

(art. 282) şi nu contravine prevederilor ce se referă la confiscarea specială în 

cazul contravenţiilor cu răspundere contravenţională (art. 4397 al Codului 

contravenţional). 

Astfel de competenţă este atribuită Serviciului Vamal şi din considerentul că 

Serviciul Vamal este inclus în sistemul organelor drept şi al organelor 

securităţii statului (art. 1 al Legii serviciului în organele vamale nr.H50-XIV din 

20.07.2000 şi art. 13 al Legii securităţii statului n\618-XIII din 31.05.95). 

De asemenea, Vă informăm că actualele prevederi din alin. 4 al art. 4397 CC 

sunt în concordanţă cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene, deoarece 

dreptul organelor vamale de-a aplica confiscarea specială în cazul 

contravenţiilor vamale este prevăzut şi în legislaţia Uniunii Europene. Anume 

organele vamale sunt în drept să aplice această măsură în cazul contravenţiilor 

vamale. 

       În circumstanţele expuse supra, tinînd cont de normele legislaţiei în 

vigoare şi a principiilor Curţii Europene, confiscarea specială în cazul 

contravenţiei vamale urmăreşte un scop legitim într-o societate democratică 

care are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea 

contravenientului, precum şi prevenirea de săvârşire de noi contravenţii 

similare. Concomitent, menţionăm că instanţele de judecată în majoritatea 

cazurilor menţin deciziile organelor vamale referitor la contravenţiile 

vamale cu aplicarea confiscării speciale. 

      Retragerea acestui drept Serviciului Vamal va contribui la blocarea 

activităţii organelor vamale în zonele de control, prin supraîncărcarea acestora 

cu bunuri confiscate, deoarece termenul de examinare a contestaţiei de către 

instanţa de judecată este mult mai mare, decît cel utilizat în prezent de către 

organele vamale. Menţionăm că, timp de şase luni a anului 2017 au fost 
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confiscate 800 000 ţigări, fiind aplicată confiscarea specială, legalitatea acestei 

confiscări fiind confirmată prin menţinerea în vigoare a deciziiilor organului 

vamal. 

      Modificările propuse contravin şi prevederilor art. 130'-13014 Cod vamal 

care prevăd instituţia executării silite a obligaţiei vamale, executarea silită fiind 

întreprinsă de organul vamal. 

Într-o atare abordare modificarea respectivă va: 

- contribui la favorizarea săvîrsirii contravenţiilor vamale; 

- diminua lupta împotriva contrabandei, a încălcării reglementărilor vamale 

şi legislaţiei fiscale care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera 

vamală; 

- contribui la săvîrşirea contrabandei (trecerea ilegală peste frontiera 

vamală a substanţelor stupefiante, armamentului, obiectelor de artă, 

obiectelor de valoare istorică şi arheologică, obiectelor proprietate 

intelectuală, altor mărfuri; 

- perturba activitatea vamală; 

- prejudicia grav bugetul de stat al Republicii Moldova (introducerea ilegală 

de mărfuri); 

- afecta imaginea Republicii Moldova şi încrederea partenerilor Europeni. 

 

6.  Curtea de Apel 

Chişinău 

 

         Cu privire la modificarea al. 1 art. 4515 Cod contravenţional, Curtea de 

Apel Chişinău Vă informează că în conformitate cu regulile procedurale în 

materie penală şi civilă, cauzele în ordine de r.:curs sunt judecate de un complet 

format din trei judecători ai aceleiaşi instanţe, adică în colegiu, de aceea 

considerăm că cauzele contravenţionale în baza procedurii simplificate de 

constatare, la fel urmează a fi examinate în ordine de recurs în complet de judecată 

format din 3 judecători or, examinarea acestor categorii de cauze în ordine de 

recurs de un singur judecător ar veni în contradicţie cu celelalte norme 

procedurale în materie penală, civilă şi contravenţională, ceea ce ar putea afecta 

dreptul garantat prin prisma art. 6 şi din Convenţia CEDO. 

 

 

 

Nu se acceptă. Prin 

stabilirea unor reguli 

speciale de procedură în 

partea ce ţine de 

soluționarea cauzei 

conravenţionale  de către 

instanța de recurs nu se 

aduce atingere esenței 

dreptului de acces liber la 

justiție a părții vătămate, 

fiind în conformitate cu 

prevederile articolului 20 

combinat cu articolele 16 şi 
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 Nu susţinem ultima sintagmă a proiectului legii cu privire la modificarea art. 

4516 al. 3 Cod contravenţional şi anume sintagma ce prevede "refuzul de a 

accepta încheierea acordului de colaborare nu este pasibil nici unei căi de atac", 

deoarece considerăm că fiecare lege nouă elaborată trebuie să contribuie activ la 

asigurarea şi apărarea drepturilor depline ale omului inclusiv şi a drepturilor cu 

privire la calea de atac împotriva actelor prin care consideră acesta că i-au fost 

lezate careva 

drepturi sau interese corotite de lege. Or, Constituţia Republicii Moldova acordă 

fiecărui cetăţean dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a 

libertăţilor şi a intereselor sale legitime, părţile având dreptul la un proces 

echitabil. Considerăm că, autoul proiectului urmează să revizuiască proiectul 

normei prevăzute de art. 4516 al. 3 Cod contravenţional, astfel ca acesta să ofere 

suficiente garanţii cu privire la respectarea dreptului la un recurs efectiv. 

        Totodată considerăm necesar de a propune autorului proiectului revizuirea 

prevederilor legale ce tine de prezenţa părţilor pi.rti^liifeîapwemilOxaminarea în 

ordine de recurs a materialelor contravenţionale si anume: examinarea cauzelor 

contravenţionale să fi dispusă fără participarea părţilor iar în susţinerea 

54 din Constituție.  

      De asemenea, este de 

menționat că Deciziile 

privind examinarea 

contravenţiei în temeiul 

constatării agentului 

constatator pot fi contestate 

cu recurs în termen de 15 

zile lucrătoare  de la 

aplicarea sancțiuni, în 

instanța de fond și nu Curtea 

de Apel, totodată, aceasta 

fiind unica cale de atac 

împotriva deciziei de 

sancționare. 

 

Nu se acceptă. 

    Persoana nu este privată 

de dreptul la un recurs 

efectiv, totodată, alin. (6) și 

(7) reglementează 

procedura de contestare a 

acordului de colaborare. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă partial. În 

proiectul de lege a fost 

introdus  Capitolul VII1 , 

care reglementează 
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acestei poziţii Vă comunicăm că, instanţa de recurs judecă recursul în limitele 

temeiurilor invocate în recurs cu privire la legalitatea şi temeinicia hotărârii 

emise de instanţa de fond. Or, instanţa de recurs examinează cauza în limitele 

recursului declarat, cu privire la persoana care a declarat recursul şi în baza 

probelor administrate la dosar. Poziţia invocată de recurent se verifică de instanţa 

de recurs potrivit recursului declarat de acesta iar poziţia intimatului se verifică 

potrivit referinţei depuse, de aceea prezenţa lor în şedinţa de judecată nu este 

necesară. De altfel procedura în ordine de recurs în materie civilă are loc fără 

participarea părţilor iar procedura în materie penală în faţa Curţii Supreme de 

Justiţie la fel are loc fâră participarea părţilor. Menţionăm că instanţa de recurs pe 

cauzele contravenţională este ultima instanţă iar potrivit Legislaţia altor state, şi 

anume Grecia, Franţa, Irlanda, Estonia, SUA, Danemarca permite instanţei 

judecătoreşti superioare, să organizeze în formă exclusiv scrisă procesul de 

examinare a cauzei fără utilizarea şedinţelor cu participarea directă a părţilor. In 

acelaşi fel, procesul în faţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului are loc în 

formă scrisă şi doar la necesitate şi la decizia judecătorilor se organizează audieri 

a părţilor. Atragem atenţia autorului proiectului că în urma operării modificărilor 

propuse se va asigura un mecanism eficient de uniformizare a practicii judiciare 

şi nu mai puţin important se va economisi timp şi resurse atât pentru instanţă cât 

şi pentru părţile la proces. 

În rest susţinem proiectul prezentat spre avizare iar alte obiecţii pe marginea 

proiectului examinat nu sunt. 

 

procedura scrisă de 

examinare a cauzei 

contravenţionale în instanţa 

de judecată. 

  

 

7. Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului 

Propunem de completat conţinutul art. 4511 alin. (3) cu următorul text „c) există 

bunuri pasibile demolării sau defrişării în conformitate cu art. 4396” 

Nu se acceptă. Articolul 

395 din codul 

contravenţional prevede, 

expres că instanţa judecă 

cauzele contravenţionale în 

care agentul constatator 

propune  ca măsură de 

siguranţă  demolarea 

construcţiei neautorizate şi 

desrişarea arborilor şi 
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arbuştilor. 

8. Casa Naţională de 

Asigurări Sociale 

     De la art. 42313 alin (1)  să aibă următorul cuprins: 

Contravenţiile prevăzute la art. 263 alin. (1), (3)-(8), 265, 3501 , 3502 să constate 

Serviciul Fiscal de Stat 

Nu se acceptă. Norma în 

cauză a fost exlisă din 

proiectul de lege, deoarece 

există un proiect de lege 

(lectura întîii) prin care se 

expune în redacţie nouă art. 

401 din codul 

contravenţional.  

9. Centrul de 

Resurse Juridice 

din Moldova 

       a. Noul temei de liberare de răspundere penală 

Proiectul propune un nou temei pentru liberarea de răspundere penală, care se va 

aplica pentru 48 de infracțiuni (1851 -1852, 238-2422 (inclusiv infracțiunile din 

domeniul creditării și administrării bancare (art. 238-240)), 244-2462 (inclusiv 

infracțiunile ce țin de piața valorilor mobiliare, titlurile de valoare, încălcarea 

drepturilor acționarilor și a concurenței (art. 245-2461)), 2501-257, 259-2611 

(inclusiv accesul ilegal la informația computerizată și interceptarea ilegală a unei 

transmisii de date informatice  (art. 259 și2601)) din Codul Penal). Liberarea se 

va aplica dacă infracțiunea a fost comisă pentru prima dată, persoana a reparat 

prejudiciul și a achitat în bugetul de stat dublul maximului amenzii prevăzute de 

Codul penal pentru infracțiunea respectivă. 

Noi putem accepta introducerea unor măsuri de relaxare penală în cazul unor 

abateri care nu prezintă un pericol social sporit și dacă acest fapt este temeinic 

justificat. Cu toate acestea, considerăm cu fermitate că astfel de măsuri nu pot fi 

aplicate față de: 

a. infracțiunile cu un potențial pericol sporit pentru societate; 

b. infracțiunile comise în urma unor scheme infracționale complexe; 

c. prevederile care pot crea tratament diferențiat a infracțiunilor similare; 

sau dacă 

d. mecanismul introdus poate fi folosit pentru perpetuarea fenomenului 

infracțional.  

     Având în vedere delapidările care au avut loc în ultimii ani în sistemul bancar 

Se acceptă parţial. Vezi 

comentariile la pct.1 

(Procuratura Generală) din 

prezenta sinteză, în parte ce 

ţine de liberarea de pedeapsă 

penală. 
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și a fraudelor din sistemul de asigurări, proiectul în versiunea propusă riscă să 

reducă considerabil eforturile autorităților de investigare a acestora.      

Recomandăm cu fermitate excluderea din lista infracțiunilor cărora le poate 

fi aplicat noul temei de liberare de pedeapsă a celor: 

1. legate de activitatea de creditare sau de acordare a despăgubirii de 

asigurare -  art. 238-239;  

2. legate de gestiunea sau supravegherea băncilor – art. 2391- 240; 

3. cele ce țin de manipulările cu valorile mobiliare  - art. 245 – 2453; 

4. săvârșite pe piața financiară bancară sau nebancară – art. 2455- 2456;  

5. în sfera concurenței - art. 246-2461;  

6. ce încalcă confidențialitatea/integritatea datelor și a sistemelor 

informatice – art. 259, 2601 – 2603; 2611. 

Infracțiunile din p. 1-2 de mai sus sunt de un pericol enorm, chiar dacă sunt 

comise și o singură dată. Mai mult, introducerea acestora acum va îngreuna 

serios investigarea adecvată a fraudei bancare. Liberarea de răspundere penală a 

persoanelor implicate în creditarea frauduloasă, administrarea deficientă a băncii, 

etc, înseamnă în termeni concreți că persoanele vinovate de fraude bancare nu 

vor fi sancționate penal dacă vor plăti o sumă de bani în bugetul de stat. O 

astfel de consecință pentru fapta comisă este totalmente inacceptabilă, având 

în vedere repercusiunile fraudei bancare. Mai mult, aplicarea liberării față de 

art. 2392 și 2455 Cod penal de fapt încurajează obstrucționarea investigării fraudei 

bancare și a posibilității BNM de a interveni. 

     Un stat care a fost victima unei fraude bancare imense, ca în cazul Republicii 

Moldova, ar trebui, din contra, să înăsprească sancțiunile pentru astfel de abateri. 

Prin prisma proiectului respectiv se crează condiții propice pentru eliberarea de 

răspundere penală sau suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate 

pentru unii actori implicați în frauda bancară.  

     În ceea ce privește infracțiunile de la p. 3-5, acestea sunt abateri care pot avea 

consecințe economice majore. Ele sunt comise cu intenție, pe o perioadă lungă de 

timp și doar în urma unei planificări minuțioase. Proiectul nu justifică în niciun 

fel de ce aceste infracțiuni ar trebui să cadă sub incidența liberării de răspundere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

penală. Având în vedere modul cum aceste infracțiuni sunt comise și fenomenul 

răspândit al acestor abateri, inclusiv de preluare prin scheme raider a afacerilor, 

nu justifică liberarea de răspundere în baza noului temei.    Este inacceptabil ca 

o persoană care a manipulat cu valorile mobiliare, a comis abuzuri le 

emiterea acestora sau a încălcat regulile de ținere a registrelor mobiliare să 

scape de răspundere penală prin plata unei amenzi, după cum acest fapt nu se 

justifică nici în privința celora care limitează concurența.       

      În ceea ce privește infracțiunile de la p. 6, statul nu poate încuraja accesul 

ilegal la informația computerizată sau interceptarea ilegală/alterarea a datelor 

informatice. De altfel, aceste infracțiuni nu țin de domeniul celor economice (iar 

titlul art. 601 menționează doar infracțiunile economice) și nu înțelegem de ce ele 

ar trebui să beneficieze de un tratament diferențiat. Din contra, având în vedere 

informațiile private care apar pe internet periodic, se impune înăsprirea 

sancțiunilor pentru astfel de fapte, și nu introducerea unor privilegii în legislația 

penală. Mai mult, acestea se săvârșesc nu de reprezentanții mediului de afaceri, ci 

de subiecți care au cunoștințe și abilități speciale de utilizare a sistemelor 

informatice, iar cei din mediul de afaceri, în majoritatea cazurilor, devin 

victimele acestor infracțiuni. 

      Faptul că proiectul prevede că liberarea de pedeapsă se va aplica față de 

persoanele care au comis infracțiunea pentru prima oară nu afectează cu nimic 

comentariile de mai sus, având în vedere pericolul social al faptei, precum și că 

multe din aceste infracțiuni sunt comise în interesul persoanelor juridice. Acestea 

oricând pot găsi alte persoane fizice care să comite infracțiunea, fie chiar poate fi 

creată o altă persoană juridică care să comită o altă infracțiune similară.   

      Pe de altă parte, acest proiect va produce efecte discriminatorii. De 

exemplu, dacă recomandările noastre nu vor fi acceptate, se va crea situația în 

care dobândirea prin înșelăciune a unui împrumut dintr-o bancă (art. 238 Cod 

penal) va cade sub incidența liberalizării de răspundere, iar înșelăciunea unei 

persoane fizice (art. 190 Cod penal) și deposedarea de bani - nu. 

      Reiterăm aici că în acest caz nu vorbim de un act de amnistie, fără efect 
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pentru infracțiunile viitoare. Este completat codul penal, iar această 

prevedere ca produce efecte perpetuu. Orice persoana va putea pretinde 

liberarea de răspundere penală atât pentru infracțiunile deja comise, cât și pentru 

infracțiunile pe care le va comite în viitor. Recomandăm ca această inițiativă să 

fie tratată cu o mai mare atenție. 

      b. Noul temei de suspendare a executării pedepsei cu închisoarea 

      Proiectul propune suspendarea pedepsei cu închisoarea (modificare art. 90 

Cod penal) pentru persoanele care au comis infracțiunile de mai sus și alte câteva 

infracțiuni (art. 183 (protecția muncii) și 223-237 Cod penal (infracțiunile 

ecologice)), cu condiția că a fost recunoscută vinovăția, a fost înlăturată 

încălcarea admisă, a fost reparat prejudiciul și a fost plătit în bugetul de stat o 

sumă egală cu suma prejudiciului material cauzat. Condițiile propuse de proiect 

pentru liberarea de răspundere penală sunt aceleași. În asemenea 

circumstanțe, nu este clar cum poate fi aplicată suspendarea executării 

pedepsei cu închisoarea, când persoana trebuie să fie liberată de orice 

răspundere penală. Proiectul trebuie clarificat în această parte. 

      c.  Imposibilitatea aplicării arestării preventive pentru anumite tipuri de 

infracțiuni 

     Proiectul propune imposibilitatea aplicării arestării preventive pentru 

infracțiunile pentru care legea prevede o pedeapsă mai mică de 5 ani de 

închisoare (acum, plafonul este de un an). Deși o astfel de măsură oferă o 

protecție mai mare împotriva ingerinței în dreptul la libertate, ea se poate adeveri 

a fi excesivă. Propunem o analiză mai minuțioasă a acestui aspect, verificând 

toate componențe de infracțiune posibile în vederea excluderii situației în 

care arestarea să fie potențial justificată, însă imposibil de aplicat în practică 

din cauza modificării propuse. 

      CRJM recunoaște că în Republica Moldova există probleme serioase în ceea 

ce privește respectarea dreptului la libertate, în principal din cauza aplicării 

excesive a arestării preventive. Totuși, această problemă nu poate fi soluționată 

prin o schimbare în lege. În 2016, Codul de procedură penală a fost deja 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Din listă au fost 

excluse articolele respective.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă.  

Alin. (21) care 

reglementează aplicarea 

arestării preventive pentru 

anumite tipuri de infracțiuni 

a fost exclus 
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modificat în ceea ce privește arestarea preventivă, însă impactul acestor 

modificări se lasă încă așteptat. Judecătorii și procurorii ar trebui să asigure o 

aplicare adecvată a legii. Asta este soluția pentru problemă. 

Proiectul pleacă de la conceptul că trebuie creat un mediu propice pentru afaceri. 

Cu toate aceste nu credem că este rațional ca să trecem cu vederea arestarea 

nejustificată a persoanelor care nu sunt din mediul de afaceri. Recomandăm 

efectuarea unei analize minuțioase în vederea stabilirii cauzelor și excluderii 

arestărilor nejustificate, indiferent cine este persoana arestată 

Cu toate acestea, considerăm că legea nu ar trebui să împiedice aplicarea 

arestului, atunci când acest lucru se impune. Am observat că proiectul de lege a 

redus la 5 ani sancțiunile maxime în cazul multor infracțiuni economice și 

informatice. Nu putem fi de acord cu această abordare, fiindcă nu putem 

înțelege de ce un dobânditor fraudulos de credite (art. 238), o persoană care 

a utilizat contrar destinației a mijloacelor de împrumuturi interne sau din 

fondurile externe (art.240), un contrabandist (art.248), sau chiar un hacker 

(art. 2602, 2606) să nu poată fi arestat, dacă există probe că persoana 

intenționeze să se eschiveze de la urmărirea penală.  

      Am putea totuși fi de acord de a reveni de textul existent în art. 176 Cod 

de procedură penală până în anul 2016, prin care arestarea nu putea fi 

aplică infracțiunilor pentru care legea penală prevede o pedeapsă mai mică 

de 2 ani de închisoare.      

     d. Schimbarea competenței de investigare a unor infracțiuni     

Proiectul prevede mai multe novații în acest sens, printre care: 

a. introducerea dreptului Procuraturii anticorupție de a delega CNA 

efectuarea unor acțiuni de urmărire penală (art. 269 CPP); 

b. mărirea numărului de infracțiuni date în competența exclusivă a 

procurorilor; 

c. mărirea numărului de infracțiuni date în competența Procuraturii 

Anticorupție. 

     În cea ce privește introducerea dreptului Procuraturii Anticorupție de a delega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CNA efectuarea unor acțiuni de urmărire penală (art. 269 CPP), nu credem 

această inițiativă este una reușită. Procurorii anticorupție ar trebui să aibă 

proprii ofițeri de urmărire penală și de investigații, suficienți pentru a face față 

volumului de lucru. Prin această modificare de facto creează premise pentru ca 

procurorii anticorupție să recurgă mereu la serviciile CNA, fără a-și completa 

statele de personal. Reamintim că această problemă există chiar și după 18 luni 

de la adoptarea noii Legi cu privire la procuratură. În schimb propunem că o 

prevedere similară să fie introdusă la art. 270 CPP, pentru a oferi 

procurorilor din procuraturile obișnuite (unde nu există ofițeri de urmărire 

penală) de a face astfel de indicații ofițerilor de urmărire penală. 

     În ceea ce privește mărirea numărului de infracțiuni date în competența 

exclusivă a procurorilor, infracțiunile noi sunt încălcarea regulilor de protecția a 

muncii (art. 183 Cod penal), infracțiunile de țin de protecția proprietății 

intelectuale și de autor (art. 1851 -1853), infracțiunile ecologice și economice, cu 

excepția spălării banilor (art. 223-254), înșelarea clienților (art. 255), executarea 

necalitativă a construcțiilor și în încălcarea regulilor de reparație a locuințelor 

(art. 257 și 258) - Nota informativă nu justifică în niciun fel această schimbare. 

Ni se pare o propunere foarte periculoasă, având în vedere că noua Lege cu 

privire la procuratură a plecat de la conceptul invers – de a reduce din 

competențele exclusive ale procurorilor de a investiga anumite categorii de 

cauze. Aceasta va spori enorm volumul de muncă al procurorilor, în 

detrimentul calității. Mai mult, ne pare straniu că procurorii ar trebui în 

mod exclusiv să efectueze urmărirea penală în cazurile de înșelare a 

clienților, calitatea construcțiilor, sau calitatea reparației în construcții.  

      Proiectul mai propune ca numărul infracțiunilor date în competența 

Procuraturii Anticorupție să crească. Astfel, în competența este ca intra și falsul 

în documentele contabile (art. 3351 Cod penal). Nu vedem niciun motiv pentru 

această inițiativă. Această infracțiune este de o importanță prea mică pentru a fi 

in competența exclusivă a Procuraturii Anticorupție. 

      Proiectul propune ca în competența Procuraturii Anticorupție să fie date 
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toate cauzele de corupție, inclusiv mica corupție (art. 2701 se expune în o 

nouă redacție). Acest fapt este revoltător. Una din principalele schimbări în 

reforma procuraturii a fost anume delimitarea corupției mici de marea corupție. 

Proiectul exclude această distincție și pune în sarcina Procuraturii Anticorupție 

efectuarea urmăririi penale în toate cazurile prevăzute de art.1811, 1812, 2421, 

2422, 324–329, 332–3351 Cod penal. Acest fapt este conceptului urmat la 

reformarea procuraturii și de facto sufocă procurorii anticorupție cu cauze 

de mică corupție. 

       Cu toate aceste, art. 2701 CPP trebuie ajustat deoarece generează 

interpretări confuze în practică. Acum, toate delapidările și escrocheriile de 

proporții comise cu folosirea situației de serviciu, chiar dacă sunt comise de un 

director de întreprindere privată, sunt expediate de procurori pentru examinare la 

Procuratura Anticorupție. Acest lucru este absurd. Intenția inițială a fost că, doar 

dacă escrocheria sau delapidarea este comisă de funcționari publici, cauza fie de 

competența procurorilor anticorupție. Propunem clarificarea în acest sens a art. 

2701 alin. 1 p. 2 CPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Articolul şi lista 

infracţiunilor a fost revizuită 

integral. 

 

 

 

  

10. Banca Mondială I.1. Cu privire la propunerile de modificare ale Codului penal 

       Principalele modificări la Codul penal sunt integrate la articolul 53 care 

instituie un nou temei pentru liberarea de răspundere penală, temei care este 

detaliat la noul articol 601 propus în partea specială a Codului penal. Astfel, noul 

temei presupune că persoana va fi liberată de răspundere penală doar dacă: - a 

săvîrșit pentru prima oară o infracțiune prevăzută la art. 1851 -1852 , 238-2422 , 

244- 2462 , 2501 -257, 259-2611 241; - a înlăturat încălcările și a reparat 

prejudiciul în termenul stabilit de organul de control prevăzut în Legea nr. 131/ 

2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător; - a achitat la 

bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu 

mai mică decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea 

articolului corespunzător din partea specială valoarea maximă a amenzii 

prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială. 

      Examinarea articolelor din Codul penal incluse în noul articol 601 nu 

demonstrează că ar fi existat criterii bine definite, care să explice de ce anume 

 

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 
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aceste articole au fost considerate critice și dacă anume pentru aceste categorii de 

infracțiuni antreprenorii ar fi supuși unor presiuni nejustificate din partea 

organelor de drept, organelor cu competență de constatare a infracțiunilor și 

urmărire penală a lor. În toamna anului 2017 a fost inițiată colectarea de date 

statistice privind numărul cauzelor penale inițiate pe un șir de articole ale 

Codului penal care vizează activitatea mediului de afaceri. Analiza acestor date a 

demonstrat că pentru unele categorii de infracțiuni nu a fost pornită nici o cauză 

penală, iar unele categorii de infracțiuni au fost vizate într-un număr infim de 

dosare. 

     Mai notăm faptul că o parte din infracțiunile respective conțin ca semn 

calificativ - cauzarea prejudiciului evaluat în anumite proporții. Respectiv, 

eliminarea acestui semn calificativ (adică repararea prejudiciului la o etapă 

premergătoare ca urmare a procedurii de control desfășurate în condițiile Legii 

131/2012), anulează din start caracterul prejudiciabil al faptei, una din 

caracteristicile de bază ale infracțiunii. Prin urmare, o persoană este eliberată de 

răspundere pentru o faptă care deja și-a pierdut caracterul prejudiciabil (care nu 

mai este o infracțiune), ceea ce în opinia noastră este un non-sens. Accentuăm, că 

o faptă este inclusă în Codul penal doar dacă este o faptă prejudiciabilă, este 

prevăzută de legea penală, este săvârșită cu vinovăție și este pasibilă de 

răspundere penală. Prin urmare, se pare că, abordarea propusă de proiectul legii 

este contrară principiilor generale ale Codului penal și urmează a fi revăzută 

conceptual. 

     Considerăm că printr-o asemenea abordare se distorsionează principiile 

generale ale dreptului penal, or, repararea prejudiciului nu lipsește fapta săvârșită 

de caracterul său prejudiciabil. În esență, repararea prejudiciului este o măsură 

care trebuie dispusă de instanța de judecată și este o consecință a faptei săvârșite 

și nicidecum nu poate fi examinată ca mijloc (condiție) de eliberare de 

răspundere penală. Reiterăm faptul că repararea prejudiciului este o acțiune care 

vizează dreptul constituțional la proprietate, iar constatarea volumului 

prejudiciului și decizia de reparare a acestuia, în special în cazul infracțiunilor, 

trebuie să fie prerogativa exclusivă a instanțelor de judecată.  

      Propunerea din proiectul legii ca activitatea organelor de urmărire penală în 

investigarea unor anumite infracțiuni să fie interconectată (de fapt, dependentă) 

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). 
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de organele de control contravine atât procedurii penale, cât și principiilor 

activității de control. Reamintim faptul, că reforma sistemului și mecanismului 

controlului de stat, lansată în 20161 a urmărit consacrarea unui spectru distinct de 

principii, inter alia, principii potrivit cărora controlul de stat urmărește: 

prevenirea încălcării legislației prin aspectul consultativ al controlului; 

efectuarea controlului în baza analizei și evaluării riscurilor; prezumția bunei-

credințe și a respectării legislației de către persoana supusă controlului; 

proporționalitate a controlului şi oportunitate la inițierea lui – recurgerea la 

control, în baza evaluării riscurilor, doar în cazul cînd acesta este absolut 

necesar pentru realizarea funcțiilor autorității de control şi doar în cazul cînd au 

fost epuizate alte modalități de verificare a respectării legislației de către 

persoanele supuse controlului; proporționalitate şi oportunitate în ceea ce 

privește durata și desfășurarea controlului – exercitarea controlului în cel mai 

scurt termen posibil, în funcție de temeiul invocat de organul de control, precum 

și corelarea efortului alocat și a metodei de control aplicate cu nivelul de risc; 

neadmiterea  interesului patrimonial al inspectorului prin excluderea defalcării 

directe în bugetul organului de control respectiv a resurselor financiare 

provenite din sancțiunile pecuniare; îndeplinirea conștiincioasă a funcțiilor de 

control – inspectorul va îndeplini atribuțiile și obligațiile de serviciu în mod 

imparțial și echitabil, avînd scopul de a stabili relații de încredere între organul 

de control și persoana supusă controlului. Astfel, analiza principiilor proclamate 

de Legea 131/2012 în raport cu prevederile propuse de proiectul legii denotă o 

distorsionare, de fapt, a regulilor și condițiilor reformate în 2016. Aparent, o bună 

parte din principiile reformate și deja consacrate de Legea 131/2012 vor fi 

anihilate prin prevederile acestui proiect și activitatea organelor de control, care 

urma să ia o formă mai prietenoasă antreprenorilor, mai ordonată, planificată și, 

relativ, previzibilă va devia de la aceste principii și va reveni în cadrul anterior.  

        Din considerentele relatate mai sus, precum și cele invocate în următoarele 

secțiuni ale acestei opinii, recomandăm Ministerului Justiției să renunțe la 

modificările propuse pentru articolele 53, 601 în partea ce ține de instituirea 

unui nou temei pentru eliberarea de răspundere penală. În același timp, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Legea 230/2016  http://lex.justice.md/md/367247/  

http://lex.justice.md/md/367247/
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optăm pentru modificarea unor componențe de infracțiuni din partea specială a 

Codului penal prin precizarea acestora și amplificarea caracterului prejudiciabil, 

astfel încât să fie justificată includerea lor în Codul penal, precum și pentru 

excluderea unor componențe de infracțiuni din Codul penal și transferarea lor fie 

în Codul contravențional, fie în Codul fiscal sau Codul vamal, or aceste coduri 

prevăd un mecanism sancționatoriu cu mult mai disuasiv, dar în același timp mult 

mai suplu și mai puțin intruziv și birocratic. Totodată, este benefică menținerea 

prevederilor din proiect, care prevăd revizuirea sancțiunilor pentru un spectru de 

infracțiuni.  

I.2. Cu privire la amendamentele propuse la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 cu 

privire la controlul de stat al activității de întreprinzător și la Codul de 

procedură penală al Republicii Moldova (art. 2761) 

     Cu referire la noile reguli procedurale, reiterăm încă o dată că instituirea așa-

zisei proceduri de remediere în cazul identificării indiciilor de infracțiune în 

cadrul controlului de stat al activității de întreprinzător este contară atât 

principiilor dreptului penal, cât și regimului și rolului controlului de stat al 

activității de întreprinzător.  

     Pentru început, atunci când vorbim despre fapte care conțin indici de 

infracțiuni, adică fapte de un pericol social deosebit, net superior faptelor 

contravenționale sau altor încălcări administrative pentru care poate surveni doar 

răspunderea în baza legilor speciale (ex. Codul fiscal, Codul vamal), procesul 

penal, per ansamblu, trebuie să demareze în termenii cei mai restrânși.  

     Întrucât procesul penal presupune acțiuni procesual-penale care prin natura lor 

sunt orientate spre limitarea/invaziunea asupra unor drepturi și libertăți, ele sunt 

admise doar în cadrul unui proces penal, și doar cu respectarea unor proceduri 

speciale de dispunere sau chiar autorizare, după caz.  

    La fel din aceste considerente, dreptul de a realiza aceste acțiuni sunt acordate 

unor subiecți speciali, reprezentanți ai statului – doar ofițerilor de urmărire 

penală, procurorilor și instanțelor de judecată. Celelalte acțiuni care, reieșind din 

complexitatea lor nu pot fi realizate de către aceștia (în special, aici avem in 

vedere ofițerul de urmărire penală și procurorul), sunt realizate de către 

specialiști, experți judiciari – care sunt antrenați de către ofițerul de urmărire 

penală sau procuror – pentru a expune o opinie de specialitate reieșind din 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

În urma consultărilor avute  

cu reprezentanţii Băncii 

Mondiale, legea în cauză a 

fost revăzută prin prisma 

obiecţiilor parvenite de la 

Banca Mondială. 
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domeniul în care a fost săvârșită fapta infracțională.  În acest context punem în 

evidență că este absolut neindicată implicarea organelor de control într-un proces 

penal, cât și combinarea neavenită a procesului penal cu procesul controlului de 

stat al activității de întreprinzător. Procedurile de control de stat al activității de 

întreprinzător sunt o formă mult mai atenuată a intervenției în activitatea unui 

agent economic, decât intervențiile care sunt făcute în cadrul procedurilor penale.  

     Pentru orice caz, atunci când vorbim despre constatarea finală a existenței 

unei fapte penale, constatarea prejudiciului total al unei astfel de fapte reprezintă 

prerogativa instanței de judecată. Chiar și atunci când vorbim despre proceduri 

simplificate, cum ar fi judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire 

penală (art. 3641), oricum se ajunge în fața instanței de judecată, ea fiind unica 

autoritate competentă cu constatarea vinovăției, faptei, prejudiciului și eventualei 

sancțiuni. Chiar și liberarea de răspundere penală se face de către instanța de 

judecată.  

     Astfel,  este absolut incorect a admite constatarea de către organul de 

control a existenței unei fapte penale sau a unui prejudiciu cauzat de  

această faptă penală.  
    Pentru situația în care sesizarea cu privire la o infracțiune economică este 

depusă la organul de urmărire penală sau procuror, inspectorii din organele de 

control pot fi atrași ca specialiști, opinia lor expunându-se într-un raport de 

constatare – art. 90 alin. (2) pct. 7) din CPP al RM). Este total eronată 

administrarea unor probe într-un proces penal prin proceduri de control de stat al 

activității de întreprinzător.  

    Pentru situația în care indicii de infracțiune sunt identificați în cadrul unui 

control de stat – oferirea unui termen de 30 de zile pentru o eventuală așa-zisă 

remediere a unei fapte penale – reprezintă o ilegalitate, o încălcare a filosofiei 

procesului penal și dreptului penal ca ramură de drept. Doar instanța de judecată 

poate să admită/dispună o remediere a unei fapte penale, dar nicidecum organul 

de urmărire penală, sau procurorul, cu atât mai puțin organul de control care nu 

pot să dețină astfel de competențe.  

    În cazul în care se va insista pe promovarea proiectului în redacția propusă, 

atenționăm asupra a două riscuri majore: 

1) riscul de corupție din partea organului de control, cât și din partea 
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agentului economic; 

2) riscul de presiune din partea organului de control asupra agentului 

economic. 

 

Reamintim că în 2016, prin Legea nr. 230, Guvernul a promovat, iar Legislativul 

a aprobat reforma organelor de control de stat al activității de întreprinzător 

tocmai pentru a lupta cu aceste două riscuri, urmărind, astfel să fie asigurată: 

- diminuarea maxim posibilă a presiunii, prin intermediul organelor de 

control, asupra mediului de afaceri; 

- combaterea fenomenului corupției în rândul acestor organe, acesta fiind 

un fenomen foarte des invocat și acuzat de către agenții economici.  

      Opinăm că, prin modificările propuse, statul va crea 13 organe de posibilă 

presiune asupra agenților economici, care, atunci când vor identifica indici ai 

infracțiunii sau nu vor identifica, dar având intenții ilegale, vor vocifera despre 

eventuali indici ai infracțiunii, ei vor putea „negocia” atât prejudiciul, cât și 

prescripția, precum și aprecierea despre executarea prescripției sau restituirii 

prejudiciului. În aceste cazuri, „sabia lui Damocles”, care ar plana asupra 

agentului economic nu ar mai fi o eventuală răspundere contravențională, dar 

însăși răspunderea penală, care este o formă mult mai gravă a răspunderii 

juridice. Aceste posibilități lasă posibilitatea dezvoltării unor raporturi în afara 

limitei legale între agentul economic și organul de control (inspector) indiferent 

din partea cur ar veni inițiativa.  Chiar dacă se afirmă că acest risc ar putea fi 

evitat prin monitorizarea constantă a organelor de control din partea CNA, 

insistăm asupra faptului că acest risc este iminent, iar capacitățile umane/logistice 

ale CNA nu acoperă întreg teritoriul R. Moldova. Orice ”tranzacții oculte” dintre 

agentul economic și organul de control prezintă beneficii pentru ambele părți, 

respectiv există prea puține garanții că tranzacțiile respective vor fi 

denunțate/detectate.; 

      Or, scopul urmărit prin reforma organelor de control nu este de a face din ele 

un instrument penal, dar de a reinventa interacțiunea dintre organul de control și 

agentul economic, ea fiind bazată de cooperare/parteneriat, nu pe 

sancționare/subordonare/presiune.  

     CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE 
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În concluzia acestei opinii relevăm principale constatări și recomandări: 

A. Promovarea de către Ministerul Justiției a unui proiect orientat 

spre scăderea presiunii asupra mediului de afaceri din partea organelor de drept și 

a organelor de control este benefică și salutară.  

B. Identificarea și înaintarea soluțiilor pentru scopul proiectului nu 

trebuie, totuși, să devieze de la principiile fundamentale ale dreptului penal și să 

nu aducă atingere drepturilor fundamentale ale persoanei și ordinii de drept. 

C. Recomandăm Ministerului Justiției, din considerentele relatate în 

textul de mai sus, să renunțe la modificările propuse pentru articolele 53, 601 ale 

Codului penal în partea ce ține de instituirea unui nou temei pentru eliberarea de 

răspundere penală, precum și excluderea din proiect a amendamentelor la Legea 

131/2012 si art. 2761 din CPP al RM. 

D. Recomandăm și optăm pentru modificarea unor componențe de 

infracțiune din partea specială a Codului penal prin precizarea acestora și 

amplificarea caracterului prejudiciabil, astfel încât să fie justificată includerea lor 

în Codul penal, precum și pentru excluderea unor componențe de infracțiuni din 

Codul penal și transferarea lor fie în Codul contravențional, fie în Codul fiscal 

sau Codul vamal (așa cum s-a propus în tabelul de la secțiunea II a prezentei 

opinii). 

Este benefică menținerea prevederilor din proiect, care prevăd revizuirea 

sancțiunilor pentru un spectru de infracțiuni. 

11. Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

 

 

La Art.I. - Articolul 751 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la 

Banca Naţională a Moldovei.  

în ceea ce vizează art.751 alin.(l 1) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu 

privire la Banca Naţională a Moldovei, sintagma "se indică exact prejudiciul 

cauzai urmează a fi revizuită or aceasta atribuie caracter ambiguu normei, fapt 

care contravine exigenţelor de tehnică legislativă. în acest sens, se recomandă 

completarea sintagmei sus-menţionate, după cuvântul "exact" cu cuvântul 

"cuantumul", fapt care va asigura delimitarea clară a conţinutului actului privind 

rezultatele controlului, concretizarea caracterului prejudiciabil al faptei imputate, 

responsabilizarea agentului public implicat şi excluderea riscului întocmirii 

necorespunzătoare tendenţioase a actului privind rezultatele controlului. 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost 

exclusă la propunerea BNM. 
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De evidenţiat că, nu se susţine propunerea ca organul de control să 

stabilească prejudiciul şi să valideze achitarea acestuia. Acest fapt necesită a fi 

examinat în baza expertizei în cadrul procesului penal, odată ce o mare parte din 

inspectori ar putea să nu deţină nici cunoştinţele necesare şi nici utilajul 

corespunzător pentru a valorifica prejudiciul real. 

In propunerea autorilor nu se ţine cont de poziţia victimei (persoanelor 

prejudiciate fiind stabilit doar că. achitarea prejudiciului constatat de inspector ar 

fi destul pentru a condiţiona procesul de urmărire penală. în situaţia propusă, 

reiese că daca persoanele prejudiciate nu sum de acord cu valoarea stabilită de 

inspector (# achitată de agentul economic) trebuie să se adrese din lor în instanja 

de drept civil în mod separat, ori astăzi stabilirea echitabilă şi corecta a valorii ţi 

garantarea achitării prejudiciilor se face în cadrul dosarului civil, conex la 

procesul penal. în special, nu este clar ce se întâmplă în situaţiile când prejudiciul 

este foarte mare, însă, este disperai între mai multe pirţi prejudiciate (cum ar fi în 

cazul infracţiunilor ecologice), &i situaţii perşistă riscul major fie ca prejudiciul 

real să nu fie cu adevărat stabilii, fie ca sa existe multe persoane ncsatisfacute de 

modul în care s-a identificat şi achitat prejudiciul. Astfel, ar fi necesar ca 

proiectul de lege să conţină norme care să clarifice poziţia victimei, ca acordul 

acesteia să fie una din condiţiile fundamentale de încetare a urmăririi penale sau 

liberarea de răspundere. în acest sens, se propune ca odată cu actele de constatare 

a inspectorului cu privire la executarea prescripţiei să fie obţinută în scris 

(transmisa orgamriuf de urmărire penală) şi o „declaraţie" a persoanelor 

prejudiciate din care să reiasă lipsa de obiecţii privind recuperarea prejudiciului. 

In aceiaşi ordine de idei, atenţionăm că conform art.276 din Codul de procedură 

penală, pornirea urmării penale se efectuează doar în baza plângerii prealabile a 

victimei în cazul infracţiunii prevăzută la art.2461 din Codul penal, ori această 

infracţiune se regăseşte în lista articolelor pentru care se aplica mecanismul 

propus de liberarea de răspundere sau sistarea urmăririi penale; Deci mecanismul 

propus, cel puţin în cazul art. 246' din Codul penai nu ar trebui să fie aplicabil 

fără poziţia oficială a victimei. In acest sens, sunt relevante prevederile despre 

notificarea obligatorie a victimei de către organul de urmărire penaiă, prevăzute 

pentru unele situaţii la art.276 din Codul de procedură penală 

In aceiaşi ordine de idei urmează a fi revizuite prevederile proiectului la: -   

Se acceptă parţial. 

Prejudiciul va fi stabilit de 

experţi autorizaţi. 

 

 

 

Se acceptă. Art. 2461 a fost 

exclus. 
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Art.II. pct.6, care vizează art.251 din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.l 

163/1997; 

        Art lIL, care vizează art.20 din Legea 192/1998 privind Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare; 

Art. VIL pct. 1, care vizează art.27 din Legea 131/2012 privind controlul de 

stat asupra activităţii de întreprinzător. 

        Totodată, atenţionăm că, în redacţia actuală a Legii nr.548-XIII din 21 iulie 

1995 cu privire Ja Banca Naţionala a Moldovei articolul 751 are 11 (unsprezece) 

alineate astfel, în caaif în care articolul în cauză prevede doar completarea nu şi 

modificarea acestuia, rezultă că proiectul urmează a fi completat cu articolele (12) 

- (14). 

       La Art.LV. - Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de 

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. 

La pct.2, urmează a fi precizat dacă completarea este propusă pentru titlul 

articolului sau doar în textul acestuia. 

La Art.VIL - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.l22-XV 

din 14 martie 2003. 

La pct.2, care vizează completarea art. 128 cu alin.(52)5 în vederea 

excluderii unor ambiguităţi, considerăm oportun elucidarea sintagmei „cu 

participarea specialistului", m vederea instituirii unei norme care nu va necesita 

explicaţii sau justificări. 

 

La pct.2, care vizează completarea art. 176 cu alin.(2'), considerăm 

judicios revizuirea prevederilor acestuia în vederea, eliminării mai multor 

aeconfoimitufi, în speţă, art.226 din Conul penal redacţia actuală nu are alineat 

(3), iar art.240 are doar alineatele (1) şi (2). De asemenea, în şirul articolelor 

pentru care nu se aplică arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu este 

specificat şi art.257 alin.(4) (executarea necalitativă a construcţiilor, care au 

provocat decesul persoanei) Cod penal, ceea ce contravine prevederilor acestui 

alineat „dacă nu s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieţii şi sănătăţii persoanei".  

La pct. 8, care vizează completarea cu art.2761 al Codului de procedură 

penală considerăm oportună examinarea posibilităţii listării actelor de control cu 

caracter decizional vizate de redacţia propusă a titlului articolului şi alin.(3) 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost 

exclusă. 

 

 

 

Se acceptă.  

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Art. 87 din 

Codul de procedură penală 

defineşte modul , condiţia şi 

procedura antrenării 

specialistului. 

Se acceptă. Norma a fost 

exxcusă. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost 

revizuită. 

 

http://art.ii/
http://art.lv/
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(„Articolul 276}. Pornirea urmăririi penale în temeiul procesului-verbal de 

control sau unui alt act de control cu caracter decizional"), fapt care va exclude 

riscul interpretării extensive a normei de către agenţii publici şi pornirea urmăririi 

penale în baza unor documente irelevante. 

La Art.VIL - Articolul 21 din Legea nr.333-XVI din 10 noiembrie 2006 

privind statutul ofiţerului de urmărire penală. 

Referitor la completarea cu alin.(3) a art.21, considerăm oportun 

revizuirea 

indicatorului de performanţă la atestarea ofiţerului de investigaţie, acesta fiind 

formulat de un caracter vag şi foarte general. Indicatorii de performanţă se 

stabilesc pentru obective anume şi măsoară cantitativ şi calitativ îndeplinirea 

acestora. 

            Mai mult decâtatât, în exercitarea atribuţiilor aaie, ofiu^nil de investigaţie 

se conduce de principiile deactivitate stabilite în artlaJ Legii in        de 

principiul legalităţii, egalităţii taturor persoanelor în faţa legii şi prezumţiei 

nevhiovâjiei ceea ce semnifică respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului şi mediului de afaceri. 

La ArtXI. - Codul contravenţional  

La pct. 1 care vizează art.441 alin.l.sintagma de alte circumstanţe care 

micşorează e s en ţ ia l  gravitatea faptd §i a consecinţelor ei, " atribuie caracter 

eeneral normei şi incertitudine temeiurilor de aplicare a sancţiunii mai blânde de 

cătie agentul constatator, fapt care periclitează stabilitatea şi predictibilitatea 

raporturilor juridice dintre acesta şi contravenient si instituie riscuri de abuz sau 

de corupţie aferente procesului reglementat (aplicarea arbitrară a amenzii sub 

limita minimală prevăzuta de cadrul normativ). în context se recomandă 

completarea normei cu prevederi ce enumera exhaustiv temeiurile de aplicarea 

sancţiunii măi blânde sau o sintaxă generată ce face trimitere la cadrul normativ 

aplicabil alte circumstanţe prevăzute de legislaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 
Indicatorii de performanţă se 

aplică ofiţerului de urmărire 

penală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

La aplicarea sancțiunii mai 

blînde sub formă de 

amendă, una din condițiile 

ce urmează a fi analizate 

este personalitatea 

contravenientului, acesta 

incluzînd printre altele, 

ansamblul 

trăsăturilor psihice negative, 

definitorii personalităţii 

contravenientului de o 

anumită orientare să zicem 

ilegală. Posibilitatea 
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reeducării ulterioare prin 

neaplicarea unei 

contravenții sub formă de 

amendă în limitele maxime, 

este în legătură strînsă cu 

trăsuturile acesteia.  

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 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 
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La pct.2, care vi^ază art. 382 alin.(5), pentru asigurarea respectării dreptului 

fundamental la apărare a contravenientului şi excluderea eventuale'or abuzuri 

consideram oportuna completare redacţie! propuse după cuvinteîe 

„Neprezemarea nemotivata apersoanei" cu cuvintele "legatcitate", 

La Art m - Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător. v 

La pct.2., care vizează modificarea si completarea art. 29' - nu se susţine 

propunerea de completarea a alineatului (4) cu o nouă propoziţie care prevede ca, 

Jn cazul prevăzut la art.23 a f i n .  (9), termenul de executarea a presctipţiei nu 

poate depăşi 30 de zile. Pornind de la  premisa că scopul controlului este 

gestionarea cu riscuri si prevenirea încălcărilor, inspectorul prescrie în primul 

rând înlăturarea încălcărilor depistate şi explică/asistă agentul economic cum să 

înlăture aceste încălcări.Stabtlirea valorii prejudiciului şi urmărirea achitării 

acestuia este o funcţie subsidiara. In acest sens, stabilirea termenului de 30 de 

zile pune în pericol posibilitatea reala de înlăturare a încălcărilor. Dacă agentul 

economic în 30 de zile ar putea în majoritatea cazurilor să  achite prejudiciul 

constatat, atunci în multe cazuri înlăturarea neconformităţilor tehnice sau 

tehnologice (m special, care au dus Ia prejudicii cu caracter penal) nu va fi 

posibilă. Dar cu siguranţă vor fi şi multe situaţii când nici achitarea prejudiciului 

nu va fi posibilă  de exemplu când persoane prejudiciate vor fi multe (în special în 

cazul infracţiunilor ecologice persoane pot 11 mii şi zeci de mu) şi m mod formal 

toate vor trebui .să. fie contactate şi achitate Astfel apar riscuri de abuz sau de 

corupţie de la ambele părti implicate. Corespunzător ' termenul de executare a 

prescripţiilor trebuie să fie unul flexibil, stabilit conform principiilor deia 

reglementate la art.29 alin.(4) aLegii nr.131/2012; este necesar să fie revăzută 

formularea pentru alin. (ll), în special textul Prm derogare d e la  alin.(7) - (10), 

odată ce în aceste aliniate se specifică modalitatea procedurala de verificare a 

executării prescripţiilor. Ori chiar şi căzul specific propus de autori, cu atat mai 

mult necesită verificarea executării prescripţiei. Dacă sa păstrează „derogarea 

propusă, reiese ca fiecare verificare din partea inspectorului, care încă nu se 

încadrează în procesul de urmărire penală, va necesita delegaţie separată si 

iniţiere a unui control separat, care nu va fi conex cu primul control. 

proporționalității. 

Nu se acceptă. Norma în 

redacţia actuală respectă 

dreptul la apărare. 

 

 

 

Nu se acceptă. Termenul de 

30 de zile de executare a 

prescripţiei, este un termen 

rezonabil pentru înlăturarea 

încălcărilor constatate. 
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Referitor la Legea procuraturii considerăm indispensabile concretizarea 

catwegoriilor de date privind impactul procedurilor penale realizate în cadrul 

dosarelor penale în anul precedent asupra mediului de afaceri care sunt reflectate 

în mod obligatoriu  în rapoartele de activitate. 

Nu se acceptă. Obiecţia 

este declarativă, fără a face 

careva propuneri concrete. 

 

 

 12. Centrul Naţional 

Anticorupţie 

      La art.V din proiectul legii se atrage atenția că autorul propune liberarea de 

răspundere penală în cazul săvîrșirii pentru prima oară a infracțiunilor statuate la 

art.239-240 din Codul penal. Infracțiunile stabilite la art.239-240 (Încălcarea 

regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de 

acordare a despăgubirii/indemnizației de asigurare; Gestiunea defectuoasă sau 

frauduloasă a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări; 

Obstrucționarea supravegherii bancare; Utilizarea contrar destinației a 

mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe) conform Legii 

integrității nr.82/2017 fac parte din categoria actelor de corupție și din categoria 

actelor conexe actelor de corupție. O justificare a aplicării liberării de răspundere 

pentru aceste acte de corupție/conexe actelor de corupție denotă o încălcare a 

eforturilor statului de instituire și aplicare efectivă a normelor ce țin de 

combaterea corupției și cu încălcarea Legii nr.82/2017.  

Astfel, la modificările propuse la Codul penal prin art.V alin.(2), alin.(4), 

alin.(6), alin.(7), alin. (11), alin.(12) autorul urmează să excludă din normele ce 

reglementează liberarea de răspundere penală săvîrșirea 

infracțiunilor/contravențiilor ce se regăsesc în categoria actelor de 

corupție/actelor conexe actelor de corupție din Legea integrității nr.82/2017. 

Totodată, promovarea modificărilor ce țin de sancțiuni mai blînde acestor 

categorii de infracțiuni este inacceptabilă din considerentul că slăbește eforturile 

statului prin sancționarea efectivă a manifestărilor de corupție. 

 

La art.VI din proiect – modificările propuse la art.27 din Legea 

nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție – Acest criteriu de 

atestare are o interpretare generală, care vine în scopul încurajării mediului de 

afaceri, totodată creînd posibilități de răzbunare nejustificată în privința 

colaboratorilor Centrului. Astfel, nu este clară modalitatea aprecierii impactului 

acțiunilor colaboratorilor, sau evaluării nivelului unui asemenea impact. În 

Se acceptă. Art. 239-240  

au fost exluse din art. 601 . 

Totodată veyi comentariile 

la  pct.1 din prezenta 

sinteză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revizuită. 
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același context, apare riscul intervenirii intenționate, și/sau nejustificate, în 

privința colaboratorilor Centrului cu scopul influențării deciziilor referitoare la 

evaluarea performanțelor profesionale ale acestora.  

Aceeași situație se regăsește și în art.VII al proiectului, prin care se propune 

operarea unor modificări ale articolului 21 din Legea nr.333-XVI din 10.11.2006 

privind statutul ofițerului de urmărire penală. Se face referință la atestarea 

ofițerului de investigație, or art.21 din legea prenotată reglementează atestarea 

ofițerului de urmărire penală. Se consideră inoportună stipularea prevederilor 

privind includerea în calitate de indicator de performanță „...impactul acțiunilor 

acestuia în timpul executării atribuțiilor de serviciu asupra drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului și mediului de afaceri...”, deoarece organul 

de urmărire penală nu este un organ de control, iar indicatorul de performanță 

propus în proiect nu poate fi măsurat sau comensurat numeric. 

În concluzie, se menționează că modificările la art.VI (modificarea art.27 

din Legea nr.1104/2002) și la art.VII (modificarea art.21 din Legea nr.333/2006) 

nu se susțin deoarece nu sunt justificate și nici argumentate din punct de vedere 

al modalității aplicării acestor criterii și urmează să fie excluse din proiect. 

La art.VII alin.(2) propunerea din proiect de modificare a art.128 (se 

completează cu alin.5⁴) – Se propune ca la art.128 alin.(5⁴) în conținutul 

articolului să fie exclus termenul de „3 zile” și „pînă la 20 zile”. Avînd în vedere 

practica de urmărire penală, care a demonstrat că, însăși examinarea 

documentelor și dispozitivelor electronice necesită timp rezonabil, ori termenul 

propus prin modificare ar duce la riscul efectuării, în unele cazuri, a acțiunii într-

un mod superficial. Prin urmare se propune introducerea modificărilor în 

conținutul textului după cum urmează „termenul rezonabil, dar nu mai mult de 30 

de zile”. 

 

 

 

La art.VII alin.(3) propunerea de modificare a art.176 din Codul de 

procedură penală – Se propune ca arestarea preventivă și arestarea la domiciliu să 

nu se aplice în cazurile privind infracțiunile prevăzute la art.240 alin.(2)-(4) din 

Codul penal. Se atenționează că infracțiunea de utilizare contrar destinației a 

 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revizuită 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Se acceptă. Norma 

respectivă a fost exclusă. 
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mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe stabilită la 

art.240 din Codul penal se consideră a fi o infracțiune din categoria actelor de 

corupție stabilită expres prin art.44 din Legea integrității nr.82/2017. Astfel, 

instituirea unor norme blînde pentru actele de corupție este contrară politicilor 

statului de combatere a fenomenului corupției. Astfel, se atestă o neconcordanță 

dintre prevederile din proiect și Legea integrității, or combaterea corupției și 

acțiunile prin care aceasta se efectuează trebuie să fie ferme, iar în cazuri în care 

se demonstrează necesitatea, în conformitate cu prevederile procesual penale să 

fie aplicate măsurile preventive. 

La art.VII alin.(5) propunerea de modificare a art.270 din Codul de 

procedură penală.  

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, art.239¹, art.239² și art.240. Se atrage atenția că infracțiunile 

conținute în art.239 – art.240 din Codul penal sunt din categoria actelor de 

corupție și actelor conexe actelor de corupție stabilite expres în art.44 și art.45 

din Legea integrității nr.82/2017. 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 publice 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 examinarea 

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. 

La art.XI propunerea de completare a Codului contravențional cu art.426¹³ - 

Serviciul Fiscal de Stat. La alin.(1) se instituie norma care acordă dreptul 

Serviciului Fiscal de Stat de constatare a contravenției prevăzute la art.350² din 

Codul contravențional (Încălcarea legislației privind controlul de stat asupra 

activității de întreprinzător). Se constată că în conformitate cu prevederile art.400 

și art.401 din Codul contravențional contravenția prevăzută la art.350² se constată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Art. 3 din Legea integrităţii 

a fost modificat prin 

includerea procutraturii. 

Totodată, menţionăm că 

Centrului Naţional 

Anticorupţie efectuiază  

politica în domeniul 

respectiv. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost 

exclusă. 
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și se examinează de Ministerul Afacerilor Interne și Centrul Național 

Anticorupție. Astfel, potrivit proiectului se propune instituirea dreptului de 

constatare a contravenției prenotate Serviciului Fiscal de Stat, stabilindu-se în 

acest sens atribuții paralele ale entităților publice. Autorul urmează să examineze 

competențele entităților publice și să excludă atribuțiile paralele constatate. 

Totodată, din competența Centrului Național Anticorupție urmează să fie exclusă 

contravenția statuată la art.350². 

La art.XI propunerea de modificare a capitolului IV – Probele din Codul 

contravențional, în care se regăsește și percheziția ca mijloc de acumulare a 

probelor. 

Prin substituirea cuvîntului „hotărîri” cu cuvîntul „ordonanței”, 

nespecificînd tipul ordonanței și modalitatea emiterii acesteia, de fapt nu schimbă 

esența (art.XI, alin.(9) al proiectului, propunerea de modificare a alin.(3) al 

articolului 428 din Codul contravențional). 

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 contravenției. Totodată, aici 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 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 din 

04.10.2017 (și informată Curtea Supremă de Justiție), în vederea inițierii 

elaborării actelor normative prin perfecționarea cadrului legal ce reglementează 

efectuarea percheziției în procesul contravențional. 

În final, se concluzionează prin următoarele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Obiecţia este 

de ordin declarativ, fără a 

face careva propuneri 

concrete de redacrare a 

acesteia. 
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Proiectul în redacția propusă nu este corelat cu prevederile Legii integrității 

nr.82 din 25.05.2017, în special prevederile capitolului VI – Sancționarea lipsei 

integrității în sectorul public și în cel privat. 

Totodată, se atrage atenția că varianta definitivată a proiectului urmează a fi 

remisă în mod obligatoriu Centrului pentru efectuarea expertizei anticorupție, în 

conformitate cu prevederile art.28 alin.(4) din Legea integrității nr.82 din 

25.05.2017 și punctului 15 din Regulamentul cu privire la organizarea procesului 

de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și 

normative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.977 din 23.08.2006. 

 

Se acceptă parţial. Legea 

integrităţii a fost supusă 

modificării. 

Se acceptă.  

 

 

 

 

 

13. Judecătoria 

Chişinău 

        Propunem modificarea art. 42 alin. (4) din CPP astfel, sintagma „în raza 

teritorială a căreia a fost terminată urmărirea penală a cuzei” să fie substituită cu 

sintagma „care a fost prima sesizată cu judecarea cauzei”. 

        Completarea art. 43 alin. (1) din CPP la final cu sintagma „la propuneea 

soluţionării chestiunii conexsării de ctre instanţă care a fost sesizată ulterior cu 

judecarea cauzei”. 

Se acceptă. 

 

 

Nu se acceptă.  

Conform alin. (1) și (3) ale 

art. 42 CPP, conexitatea în 

cazurile prevăzute de alin. 

(3) art. 42 CPP este 

obligatorie și trebuie decisă 

evident de instanța 

competentă să judece 

cauzele supuse conexării 

(conexate). 

La introducerea normei 

respective pot apărea mai 

multe ambiguităţi: dacă nu 

parvine o asemenea 

propunere?, dar dacă 

instanța competentă să 

conexeze cauzele sesizează 

sau este sesizată de 

procuror, partea vătămată, 

victimă, avocați, că există 
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mai multe cauze, de ce 

trebuie să mai aștepte o 

propunere de soluționare a 

chestiunii conexării. 

 

14.  Nicolae Boțan, 

Secretariatul 

Evaluării 

Impactului de 

Reglementare 

 

În privința întregului proiect de lege, atenționăm asupra faptului că acesta 

conține norme de reglementare a activității de întreprinzător (în sensul art.3 din 

Legea nr.235/2006) și, conform prevederilor art. 20 din Legea nr.780/2001 și a 

art.13 din Legea nr.235/2006 trebuie să fie însoțit de analiza impactului de 

reglementare. 

De principiu nu se susține propunerea ca organul de control să stabilească 

prejudiciul și să valideze achitarea lui. Acest fapt necesită a fi examinat în baza 

expertizei în cadrul procesului penal, odată ce o mare parte din inspectori ar 

putea să nu dețină nici cunoștințele necesare și nici utilajul corespunzător pentru 

a valorifica prejudiciul real.  

În propunerea autorilor nu se ține cont de poziția victimei (persoanelor 

prejudiciate), fiind stabilit doar că achitarea prejudiciului constatată de inspector 

ar fi destul pentru a condiționa procesul de urmărire penală. În situația propusă, 

iese că dacă persoanele prejudiciate nu sunt de acord cu valoarea stabilită de 

inspector (și achitată de agentul economic) trebuie să se adreseze din contul lor 

în instanța de drept civil în mod separat, ori astăzi stabilirea echitabilă și corectă 

a valorii și garantarea achitării prejudiciilor se face în cadrul dosarului civil, 

conex la procesul penal. În special nu este clar ce se întîmplă în situațiile cînd 

prejudiciul este foarte mare, însă este dispersat între multe părți prejudiciate 

(cum ar fi în cazul infracțiunilor ecologice), în așa situații există riscul înalt fie ca 

prejudiciul real să nu fie cu adevărat stabilit, fie ca să existe multe persoane 

nesatisfăcute de modul în care s-a identificat și achitat prejudiciul. Astfel în 

proiect ar fi necesar ca cel puțin să se clarifice poziția victimei, ca acordul 

acesteia să fie una din condițiile fundamentale de încetare a urmăririi penale sau 

liberarea de răspundere. În acest sens se propune ca odată cu actele de constatare 

a inspectorului cu privire la executarea prescripției să fie obținută în scris 

(transmisă organului de urmărire penală) și o „declarație” a persoanelor 

prejudiciate din care să reiasă lipsa de obiecții privind recuperarea prejudiciului. 

Se acceptă parţial. Acele 

legislative propuse spre 

modificare şi completare în 

urma avizelor parvenite de 

la autorităţile publice şi 

societatea civilă au au fost 

revăzute şi adnotate. 

      Totodată, menţionăm că 

termenul de 30 de zile de 

executare a prescripţiei, este 

un termen rezonabil pentru 

înlăturarea încălcărilor 

constatate. 

Articolul 2461 a fost exxlus 

din proiect. 
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În aceiași ordine de idei, atenționăm conform art.276 CPP, pornirea urmării 

penale se efectuează doar în baza plîngerii victimei în cazul infracțiunii 

prevăzută la art.2461 CP, ori aceasta infracțiune se regăsește în lista articolelor 

pentru care se aplică mecanismul propus de liberarea de răspundere sau sistarea 

urmăririi penale. Deci mecanismul propus, cel puțin în cazul art. 2461 CP nu ar 

trebui să fie aplicabil fără poziția oficială a victimei. În acest sens sunt relevante 

prevederile despre notificare obligatorie a victimei de către organul de urmărire 

penală, prevăzute pentru unele situații la art.276 alin.(11) CPP.      

În modificările la Legea nr.131/2012 este necesar să fie revăzută formularea 

pentru art.29 alin.(11), în special textul „Prin derogare de la alin.(7) – (10)”, 

odată ce în aceste aliniate se specifică modalitatea procedurală de verificare a 

executării prescripțiilor. Ori chiar și cazul specific, propus de autori, cu atît mai 

mult necesită verificarea executării prescripției. Dacă se păstrează „derogarea” 

propusă, iese că fiecare verificare din partea inspectorului, care încă nu se 

încadrează în procesul de urmărire penală, va necesita delegație separată și 

inițiere a unui control separat, care nu va fi conex cu primul control. 

Nu susținem limitarea termenului de executarea a prescripției la 30 de zile. 

Pornind de la premisa că scopul controlului este gestionarea cu riscuri și 

prevenirea încălcărilor, inspectorul prescrie în primul rînd înlăturarea încălcărilor 

depistate și explică/asistă agentul economic cum să înlăture aceste încălcări. 

Stabilirea valorii prejudiciului și urmărirea achitării acestuia este o funcție 

subsidiară. În acest sens stabilirea termenului de 30 de zile pune în pericol 

posibilitatea reală de înlăturare a încălcărilor. Dacă agentul economic în 30 de 

zile ar putea în majoritatea cazurilor achita prejudiciul constatat, atunci în multe 

cazuri înlăturarea neconformităților tehnice sau tehnologice (în special care au 

dus la prejudicii cu caracter penal) nu va fi posibilă. Dar cu siguranță vor fi și 

multe situații cînd nici achitarea prejudiciului nu va fi posibilă în 30 de zile, de 

exemplu cînd persoane prejudiciate vor fi multe (în special în cazul infracțiunilor 

ecologice persoane pot fi mii și zeci de mii) și în mod formal toate vor trebui să 

fie contactate și achitate. Astfel apar riscuri de abuz sau de corupție de la ambele 

părți implicate. Corespunzător, termenul de executare a prescripțiilor trebuie să 

fie unul flexibil, stabilit conform principiilor deja reglementate la art.29 alin.(4) a 

Legii. 
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15. Serviciul 

Prevenirea şi 

Combaterea 

Spălării Banilor 

De introdus un punct nou, care să definească noţiunea de „infracţiune asociată 

spălării banilor” cu următorul cuprins: 

„202) infracţiuni asociate spălării banilor – infracţiuni prevăzute de codul 

penal, inclusiv finanţarea terorismului, în urma comiterii cărora sunt obţinute 

ilicit bunuri, inclusiv venituri, fonduri şi alte foloase care constituie obiect al 

spălării banilor”. 

Punctele 7 şi 8 de expus în următoarea redacţie: 

„Art. 2701 Procuratura Anticorupţie exercită urmărirea penală în cazul: 

 1) infracţiunilor prevăzute la art. 1811, 1812, 240, 243, 324–3351; 

 2) infracţiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu, prevăzute la art. 190 

şi 191 din Cod penal; 

3) infracţiunii prevăzute la art. 243 din Cod penal „cînd obiectul spălării 

banilor provine dintr-o infracţiune dată în competenţa sa ori dacă a fost 

descoperită de acestea şi nu se cunoaşte infracţiunea asociată spălării banilor. 

 

 

       La art. 2702 alin. (1) la lit. b) după sintagma „art. 1661 alin. (3) şi (4)” se 

completează cu sintagma „art. 279” pupă lit. c) se introdice o literă nouă: 

„c) infracţiuni prevăzute de art. 243 din Codul penal, cînd obiectul spălării 

banilor provine dontr-o infracţiune dată în competenţa sa ori dacă a fost 

descoperită de acesta şi nu se cunoaşte infracţiunea asociată spălării banilor”. 

Nu se acceptă. Nu este clar 

şi expres argumentată 

necesitatea includerii normei 

respective. 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revizuită, sa introdus 

sintagma  precum și a celor 

săvîrșite în conexiune cu 

acestea, cu excepțiile 

prevăzute de prezentul cod, şi 

în cazul infracţiunilor 

comise cu folosirea situaţiei 

de serviciu, prevăzute la art. 

190 și 191 din Codul penal.” 

Nu se acceptă. Di n aceleaşi 

motive expuse mai sus. 

 

16. Banca Naţională a 

Moldovei 

Deşi Nota informativă la proiect statuează că scopul proiectului de lege este de a 
atrage investiţiile străine şi de a susţine mediul de afaceri, remarcăm că proiectul va 
avea şi consecinţe multilaterale pentru sectorul financiar-bancar, periclitând 
eficienţa cadrului legal ce guvernează acest sector. în concret, modificările şi 
completările propuse de proiect vor permite liberarea de răspundere penală 
inclusiv în cazul comiterii unor infracţiuni importante din sectorul bancar, unele 
recent incriminate: dobândirea creditului prin înşelăciune, încălcarea regulilor de 
creditare, practicarea ilegală a activităţi financiare, gestiunea defectuoasă sau 
frauduloasă a băncii, obstrucţionarea supravegherii bancare, insolvabilitatea 
intenţionată sau fictivă. 

Proiectul de lege nu corespunde obiectivului de fortificare a regimului 
sancţiunilor aplicabile pentru încălcările comise în sectorul bancar. Acest regim a 
fost revizuit şi consolidat în perioada 2014-2017, prin Legea nr.180 din 25.07.2014 
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pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (prin care au fost 
incriminate o serie de încălcări din sectorul bancar); Legea nr. 182 din 22.07.2016 
cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (care a completat 
Legea instituţiilor financiare cu prevederi privind răspunderea patrimonială a 
persoanelor cărora le este imputabilă insolvabilitatea băncii - art.3815); prin 
includerea art.321 în Legea nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea şi rezoluţia 
băncilor, care reglementează răspunderea patrimonială a persoanelor cărora le este 
imputabilă intrarea băncii în stare de dificultate majoră. Aceste amendamente 
legislative au fost operate inclusiv ca urmare a recomandărilor Fondului Monetar 
Internaţional de înăsprire a sancţiunilor pentru încălcările din sectorul financiar-
bancar, care au fost considerate insuficient de descurajatoare. 

Prevederile propuse la art.I din proiect conferă Băncii Naţionale atribuţii ce 
intră, de fapt, în sfera de competenţă a unui organ de urmărire penală: 
determinarea exactă a prejudiciului cauzat prin încălcările admise de entităţile 
supravegheate de aceasta; stabilirea unor măsuri de remediere pentru înlăturarea 
încălcărilor care se situează în sfera dreptului penal, consemnarea reparării 
prejudiciului şi a înlăturării încălcărilor ce prezintă elemente de infracţiune. 
Asemenea atribuţii sunt improprii pentru Banca Naţională a Moldovei, care este 
banca centrală a statului şi organ de supraveghere bancară. în acest sens, remarcăm 
că potrivit art.4 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a 
Moldovei, "(1) Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi 
menţinerea stabilităţii preţurilor.  Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, 
Banca Naţională promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile 
pieţei şi sprijină politica economică generală a statului." Prevederile art.I din 
proiect sunt contrare principiilor privind misiunile fundamentale ale unei bănci 
centrale şi exercitarea independentă a acestora, statuate în Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (art.123,130) şi Protocolul 4 Ia acesta privind 
Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale. Astfel cum remarcă constant 
Banca Centrală Europeană în rapoartele de convergenţă şi avizele sale, orice nouă 
atribuţie încredinţată unei bănci centrale trebuie analizată prin prisma principiului 
interdicţiei de finanţare monetară, dacă (a) nu este o atribuţie specifică unei bănci 
centrale sau o acţiune care facilitează îndeplinirea unei atribuţii specifice unei bănci 
centrale; (b) este legată de o atribuţie a statului şi este îndeplinită în interesul 
acestuia; (c) are impact asupra independenţei instituţionale, financiare şi personale 
a băncii centrale (Raportul de convergenţă al BCE, 2016, pag.33; Avizele 
CON/2015/36 şi CON/2015/46). Conform Raportului de convergenţă al BCE (2016, 
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pag.33), "o atribuţie poate fi considerată specifică statului în cazul în care 
îndeplinirea acesteia se face cu îndeplinirea uneia din următoarele condiţii: (a) 
duce la apariţia unor conflicte de interese gestionate în mod necorespunzător între 
aceasta şi atribuţiile existente specifice unei bănci centrale; (b) nu este 
proporţională cu capacităţile financiare sau organizaţionale ale BCN; (c) nu se 
încadrează în structura instituţională a BCN; (d) presupune riscuri financiare 
considerabile şi (e) expune membrii organelor de decizie ale BCN riscurilor politice 
disproporţionate care le pot, de asemenea, afecta independenţa personală." 

Atribuţia de stabilire a măsurii de remediere pentru înlăturarea încălcărilor ce 
pot fi calificate drept infracţiuni prezintă o serie de probleme legate de statutul 
acestei măsuri şi de individualizarea acesteia. Prevederile art.I nu precizează 
eventualul caracter distinct al acestei măsuri de instrumentele aplicate de Banca 
Naţională în calitate de supraveghetor, şi nici criteriile de selectare a măsurii 
respective. Remarcăm că măsurile de supraveghere şi remediere aflate la dispoziţia 
Băncii Naţionale urmăresc corectarea deficienţelor în activitatea băncii, a unităţii de 
schimb valutar, a prestatorului de servicii de plată şi a emitentului de monedă 
electronică (a se vedea art.38 alin.(2) din Legea instituţiilor financiare şi, respectiv, 
art.139 din Legea privind activitatea băncilor, art.100 din Legea nr.114 din 
18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, art.75 din Legea 
cu privire la Banca Naţională a Moldovei). Pe lângă acestea, proiectul nu elucidează 
modul de cumulare a măsurilor aplicate în vederea înlăturării elementelor de 
infracţiune (restituirea prejudiciului, executarea măsurii de remediere) cu 
sancţiunile separate (inclusiv amenda), aplicate de Banca Naţională în calitatea sa 
de supraveghetor. 

În acelaşi timp, stabilirea exactă a prejudiciului cauzat prin încălcare este dificil 
de efectuat în domeniile supravegheate de Banca Naţională, unde aceste prejudicii 
vizează, de regulă, interese publice, a căror lezare este dificil sau chiar imposibil de 
cuantificat şi de exprimat pecuniar (spre exemplu, lezarea intereselor deponenţilor, 
cauzarea de perturbări în buna funcţionare a băncii, inducerea riscurilor pentru 
viabilitatea băncii sau determinarea intrării băncii în rezoluţie sau insolvabilitate, 
perturbarea funcţionării sistemelor de plăţi). Cu titlu de exemplu, în cazul 
încălcărilor admise de către persoanele supravegheate de Banca Naţională, 
încălcări enumerate la art.38 alin.(1) din Legea instituţiilor financiarenr.550-XIII 
din 21.07.1995, şi a eventualei aplicări a sancţiunii sub formă de amendă, la 
determinarea mărimii amenzii se ţine cont de cuantumul profitului realizat sau al 
pierderilor evitate de către persoana responsabilă, de prejudiciul cauzat unui terţ 
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prin încălcare, în măsura în care acestea pot fi cuantificate (art.38 alin.01) din Lege) 
Amendamentele propuse prin proiectul de lege ar trebui reanalizate ţinând cont 

şi de intrarea în vigoare, în 2018, a noii Legi privind activitatea băncilor (nr.202 din 
06.10.2017), care urmăreşte modernizarea standardelor de reglementare şi 
supraveghere bancară prin transpunerea principiilor internaţionale în acest 
domeniu, cunoscute ca BASEL III (2010). Or, punerea în aplicare a acestei legi va 
necesita existenţa unor administratori bancari şi a unui acţionariat care corespunde 
principiului „fit  and proper" (potrivit şi adecvat), principiu care va fi subminat prin 
proiectul de lege examinat. Criteriul reputaţiei bune este unul esenţial pentru 
accesul la acţionariatul bancar sau la calitatea de administrator bancar, iar 
probarea acesteia în cazul liberării de răspundere penală a persoanelor ce au 
săvârşit infracţiuni în sectorul bancar, dar au fost liberate de răspundere şi, 
respectiv, nu au antecedentele penale, va genera probleme de aplicare a legii şi 
eventuale litigii în cadrul aprobării membrilor organelor de conducere ale băncii, 
persoanelor care deţin funcţii cheie şi a achizitorilor de cote substanţiale în 
capitalul băncii şi în cursul monitorizării permanente a calităţii acestora. 

Din considerentele enunţate, înaintăm următoarele propuneri 
concrete de modificare şi completare a proiectului de lege: 
a) Propunem excluderea art.I din proiectul de lege; 
 
 
b) La art.V din proiect, pct.2 şi pct.4, având în vedere explicaţiile furnizate supra 
privind implicaţiile liberării de răspundere penală pentru infracţiunile din sectorul 
bancar, propunem excluderea referinţelor la art.238-2392,241-242,2455,24510,252-
253 din Codul penal; 
 
c) La art.V din proiect, propunem excluderea pct.5-7, pct.9-10, pct.20 şi pct.25, prin 
care se diminuează termenul pedepsei cu închisoarea şi se exclude pedeapsa cu 
închisoarea în cazul pseudoactivitaţii de întreprinzător şi al insolvabilităţii fictive. 
Opinăm că diminuarea sau excluderea pedepsei cu închisoare, în condiţiile în care 
amenzile stabilite pentru aceste infracţiuni sunt nesemnificative, va înlătura 
caracterul disuasiv al sancţiunilor penale aplicabile încălcărilor din sectorul bancar. 
 

în această ordine de idei, ţinând cont de interesele publice importante protejate 
prin normele vizate de proiectul de lege, considerăm că se impune revizuirea 
acestuia prin prisma propunerilor prezentate în prezentul aviz, întru neadmiterea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Articolul a fost 

exclus 

Se acceptă. Articolele au 

fost excluse. 

 

 

 

Se acceptă parţial. Art. 253 

a fost exclus, iar art. 242 a 

fost revizuit, a fost mărită 

amnea penală la art. 242. 
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promovării unor amendamentele legislative ce vor distorsiona şi vor submina 
cadrul legal privind infracţiunile din sectorul bancar, care a fost 

 

 

 

17. Uniunea 

Transportatorilor 

 şi Drumarilor  

 

Propunem excluderea alin. (14) dn art 197 Cod contravenţional. 

Codul contravenţional prevede, că procesul-verbal cu privire la contravenție este 

un act care individualizează fapta ilicită (art. 442) şi va cuprinde fapta 

contravenţională, circumstanțele cauzei care au importanţă pentru stabilirea 

faptelor şi consecințelor lor juridice. În practică la întocmirea procesului-verbal 

nu se identifică expres ,care obligații au fost încălcate de operatorii de transport 

prin prisma Codului transportului rutier, dar fac referințe generale, ambigue. 

Astfel, actele emise de agenții constatatori, contravin prevederilor art. 17 alin. (2) 

din Codul contravențional, conform căruia persoana juridică răspunde 

contravențional în cazul în care norma materială  prevede expres sancționarea ei. 

Propunem excluderea art 3321 din Cod contravenţional. 

Conducătorii auto nu sunt obligaţi să aibă (şi nici nu au) studii şi capacităţi 

tehnice de verificare a actelor pesoanelor transportate, mai mult, nu pot avea 

acces la informaţiile respective, or, acest lucru ţine de competenţa poliţiei de 

frontieă. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. Din art. 

3321  a  fost exclus alin. (1), 

iar la alin. (2) au fost 

excluse cuvintele „în 

condiţiile alin. (1) pentru o 

interpretare mai prwcisă a 

normei respective. 

18. Serviciul Fiscal 

de Stat 

Propunem art. 251 din Codul Fiscal în următoarea redacţie: 

1) alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

..(2) Sesizarea organului de urmărire penală cu privire la existenta indicilor de 

infractiune constatate în cadrul controlului fiscal sau altor acţiuni de administrare 

fiscal se face printr-un denunţ. care se transmite organului de urmărire penală in 

termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei pe marginea contestaţiei 

sau în termen de 5 zile lucrătoare după data expirării termenului de contestare a 

actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat": 

2) se completează cu alineatele (3) şi (4) care vor avea următorul cuprins: 

„(3) În cazul prevăzut la alineatul (2). organul fiscal include în decizia asupra 

cazului de încălcare a legislaţiei măsura de înlăturare a încălcărilor constatate şi 

obligaţia de restituire a prejudiciului constatat. Termenul de executare a măsurii 

Se acceptă parţial. 

Articolul a fost revizuit prin 

prisma obiecţiilor şi 

propunerilor propuse de 

Serviciu. 
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de înlăturare a încălcării şi restituire a prejudiciului nu poate depăşi 30 de zile.": 

(4) La denunţul privind identificarea indicilor unei infractiuni. in mod 

obligatoriu, se anexează actul de control, decizia asupra cazului de încălcare a 

legislaţiei şi materialele ce ţin de controlul în cauză. În denunţ se face 

consemnarea privind executarea sau neexecutarea măsurii stabilite şi restituirea 

sau nu a prejudiciului cauzat sau acontravalorii lui". 

Deoarece prejudiciul cauzat bugetului public naţional prin încălcările 

fiscale. măsurile de înlăturare a acestor încălcări şi repararea prejudiciului cauzat 

prin încălcare se stabileşte de către Serviciul Fiscal de Stat prin decizie asupra 

cazului de încălcare a lesisla  iei şi nu prin actul  de control  care este  un 

document  care precede  eniiterea deciziei asupra cazului de incalcare a 

legisla{iei fiscale. 

La  art. 244  alin. ( 1) sintagma  ..daca  suma  iiupozitului.“ de substituit  cu  

sintagma “dacîă suma inipozitului sau taxei prevazute de Codul fiscal”,  deoarece  

diminuarea  taxelor prevăzute de Codul  fiscal  se consideră infracţune similar 

diniinuarii  impozitelor. 

Ultiiaia propozitle din alin. ( 6) din niodificarile propuse la articolul 276'  din 

Codul de procedura penala “Inforniarea procurorului cu cu privire la rezultatele 

examinarii denunţului de catre organul de urmarire penala nu este obligatorie.” 

Propunem a fi  expusa in urinatoarea redacJie: 

..Informarea  procurorului   cu   privire la  rezultatele   examinarii   

denuntului   de catre organul de control competent nu este obligatorie.“ 

Propunem excluderea prevederilor din Codul contravenţional care 

stabiliesc efectuarea perchezitiei in cadrul procesului contravenţional, deoarece 

efectuarea  percliezitiei in cadrul procesului contravenţional este o  măsură  

procesuala nepropoţională riscului săvîrţit, luind in consideratie faptul  ca  

contravenţia  este  o incalcare a legislaţiei cu pericol redus pentru societate. 

 

Totodata. propunem ca articolul 56 din Legea  nr.158-XIV  din  4 iulie 2008 

cu privire la functia publică si statutul functionarului public (Monitorul O(icial 

al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.8401. cu modificarile şi 

completarile ulterioare, in final sa se  completeaza   cu  o  noua   propozitie:   

 “Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja daca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. Propunerea 

este de ordin declarativ, fără 

a aduce careva argumente 

plauzibile. 

 

 

Se acceptă parţial. A fost 

modificat art. 428 din codul 

contravenţional. Dreptul la 

percheziţie va avea doar 

organele de forţă. 

Nu se acceptă. Scopul şi 

obiectul prezentului proiect 

de lege nu ţine de statutul 

funcţionarului public. 
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acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea” 

 

19. Banca Mondială 

avizul din  

12.12.2017 

La Legea nr. 131/2012: 

1) completarea propusă la art. 17 alin. (4) este în dezacord cu întregul conţinut al normei 

respective. Prevederea de la art. 17 alin. (4) vorbeşte despre faptul că toate deciziile, 

acţiunile şi actele care, conform prezentei legi, trebuie efectuate de un singur organ de 

control se vor efectua de comun acord de către organele de control care participă la 

controlul comun. Norma de la art. 192 la care face trimitere completarea propusă 

reglementează controlul la distanţă. Se pare că există o confuzie între noţiunea de 

„control comun” şi „control la distanţă”, aceasta din urmă, putând, de asemenea să se 

efectueze în comun. Mai mult, controlul comun este mult mai util atunci când vorbim 

despre  vizita de control, fapt pentru care prevederea de la art. 17 alin. (4) urmează să fie 

respectată inclusiv când vorbim despre controlul la faţa locului. Această completare 

este inutilă şi urmează să fie exclusă din proiect; 

 

2) completarea propusă pentru art. 21 alin. (1) lit. a) de asemenea este una inutilă. 

Această normă vine doar să încarce textul de lege şi nu aduce plus-valoare acestuia. Este 

logic că „prezentarea” legitimaţiei se poate face doar atunci când eşti fizic în faţa 

persoanei supuse controlului. Completarea este inutilă și urmează să fie exclusă; 

3) norma propusă la alin. (21) - pentru completarea art. 191 – trebuie transferată la art. 19, 

care reglementează controalele inopinate. Se pare că este o eroare tehnică, astfel că 

textul „art. 191” urmează să se substituie cu textul „art. 19”; 

4)cu referire la art. 192 – completarea legii cu textul acestuia nu este justificată sub nici o 

formă, nu poate fi acceptată și se solicită excluderea lui din proiect. 

Menționăm că: 

- de fapt, pentru verificarea executării prescripției, deja este prevăzuta procedura în lege 

– art. 29 din lege; 

- obținerea informației de bază în ceea ce ține de identitatea şi informaţia cu privire la 

activitate şi aşa e prevăzută la art.4 alin.(11) şi obţinerea acestei informații, se specifică 

expres că, nu cade sub incidenţa noţiunii de control de stat; 

- în orice caz, procedura descrisă la art. 192 nu este control la distanţă, dar solicitare de 

 

Se acceptă. Norma a fost 

exclusă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost 

exclusă. 

 

 

Se acceptă.  

 

Nu se acceptă. 

Scopul acesei norme este de 

a diminua abuzurile din 

partea organelor de control 

asupra agenţilor economici. 

Controlul documentar de la 

distanţă este o practică des 

intălnită în lume, care îşi are 
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informaţii. Controlul la distanță se face în baza informațiilor deja deținute de organul de 

control (inclusiv în baza rapoartelor de activitate sau a altor informații pe care agentul 

economic este obligat prin lege să o prezinte) și el presupune lipsa contactului între 

organul de control și agentul economic controlat; 

- totodată, este absolut imperios necesar de specificat că pot fi solicitate doar informaţii 

care sunt deţinute de agentul economic şi nu trebuie cercetate de acesta sau dobândite 

cumva pentru organul de control, fie informații care şi așa, acesta trebuie să o 

prezinte/raporteze conform cerințelor legii. Solicitarea de informaţii precum identitatea 

persoanei supuse controlului, sancţiuni anterioare etc. – acestea sunt informaţii care pe 

care organul de control în mod normal le deţine, deci nu are de ce să plaseze o sarcină 

suplimentară asupra agentului economic supus controlului.  

O alternativă în acest sens ar putea fi doar completarea nesemnificativă a normei de la 

art.4 alin.(11) în partea ce se referă la unele aspecte procedurale de solicitare şi obţinere a 

informaţiei, dar, nicicum solicitarea de orice informaţie, ci doar aceia pe care legea o 

prevede că trebuie să fie deţinută/raportată de către agentul economic. 

Nota Bene! Procesul de obținere de informație şi unele documente (care nu sunt deținute 

de agentul economic) poate fi mult mai costisitoare şi problematică pentru agentul 

economic, decât vizita de control a inspectorului; 

- norma de la art. 192 alin. (4) este valabilă doar pentru situațiile în care obligația 

referitoare la deținerea sau prezentarea unei anumite informații este instituită prin lege – 

a se vedea în acest sens art. 4 alin. (12); 

5) cu referire la art. 193: 

- norma de la alin. (1) prin care se statuează că, organul de control poate efectua vizite la 

faţa locului, doar dacă în urma examinării explicaţiilor, informaţiilor şi a documentelor, 

prezentate acestuia sau,  în lipsa unor explicații, informaţii şi documente, a stabilit 

încălcări ale legislaţiei – subminează întreaga logică a Legii nr. 131/2012 și a 

amendamentelor care au fost incluse prin Legea 230/2012. Astfel, accentul și principiul 

fundamental pe care este reglementată procedura de control de stat este analiza 

riscurilor. În dependență de domeniul de activitate supus controlului, riscurilor existente, 

controlul aplicabil este controlul la fața locului (ex. controlul în domeniul construcțiilor, 

în domeniul mediului, în domeniul protecției consumatorilor, sănătății publice, siguranței 

ocupaționale, în domeniul supravegherii tehnice).  

efectul său întru combaterea 

abuzurilor la efectuarea 

controlului. 

Mai mult ca atît norma in 

cauză în comun cu 

reprezentanţii Băncii 

Mondiale a fost revizuită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revizuită în special 

alin. (1), iar alin. (3) a fost 

exclus. 
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Norma de la alin. (1) indică asupra faptului că controalele la fața locului nu se planifică 

și ele sunt în dependență directă de cele „identificate” în cadrul controlului la distanță! 

Respectiv, există riscul că toate controalele la fața locului să fie controale inopinate.  

În cazul în care se identifică încălcări trebuie să urmeze fie aplicarea de prescripții, fie 

aplicarea de sancțiuni contravenționale, fie sesizarea organelor penale - dacă sunt 

identificați indici ai infracțiunii.  

Care este rolul unui control la fața locului dacă sunt identificate deja încălcări? 

Presupune oare vizita de control un control la fața locului? Trebuie oare să fie respectate 

regulile de efectuare a controlului planificat sau inopinat, prevăzute de Legea nr. 

131/2012, în cazul unei vizite de control?  

Concluzia este că, art. 193 dă peste cap întregul concept al Legii nr. 131/2012, riscă 

să compromită întregul efort depus până în prezent de Guvern în vederea 

reglementării riguroase a controalelor de stat și asigurării desfășurării lor în baza 

analizei riscurilor, dar nu a atitudinii și abordărilor arbitrare ale organelor de 

control.  

- norma de la alin. (3), pornind de la obiectul său de reglementare, nu își are locul în art. 

193, ea încadrându-se conceptual în art. 192.  

Întrucât Legea nr. 131/2012 reglementează suficient controlul de stat asupra 

activității de întreprinzător, amendamentele din 2016 au impus condițiile necesare 

pentru a diminua sarcina nejustificată a controalelor de stat asupra mediului de 

afaceri, iar prevederile art. 192 și 193 vin în contradicție cu raționamentele Legii nr. 

131/2012, dar și pentru că aceste norme nu au ca obiectiv decriminalizarea sau, cel 

puțin, diminuarea sarcinii penale asupra mediului de afaceri, acestea urmează să 

fie excluse din proiectul de lege. 

6) cu referire la completarea propusă pentru art. 23, prin care se propune completarea 

drepturilor inspectorului cu dreptul de a solicita efectuarea evaluării în vederea stabilirii 

exacte a mărimii prejudiciului cauzat. Acest drept este reglementat foarte neclar, deci 

norma poartă un caracter coruptibil, or, ea poate fi aplicată în mod arbitrar, contrar 

principiilor declarate ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător. Astfel, de 

la cine poate solicita inspectorul evaluarea mărimii prejudiciului cauzat? De la agentul 

economic? Sau de la altcineva? Cum se va aplica această prevedere în coroborarea ei cu 

norma de la art. 28 în redacția din proiect? Va putea cumva organul de control, în cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Norma a ost 

exclusă. 
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în care va identifica indici de infracțiuni, să atragă alți specialiști, organe, evaluatori 

independenți etc. pentru identificarea exactă a prejudiciului încălcării? Cum vor putea fi 

evaluate în cadrul procesului penal aceste evaluări extrajudiciare, eventual realizate de 

către un alt subiect decât organul de control? În condițiile în care încălcarea constatată de 

organul de control prezintă indici de infracțiune, identificarea prejudiciului exact al 

faptei infracționale (deja!) poate fi doar de competența organului de urmărire penală. 

Doar acesta din urmă poate atrage specialiști sau experți în vederea identificării 

prejudiciului cauzat de faptă. 

Norma în cauză este una abuzivă și poate antrena organul de control în acțiuni ce îi 

depășesc rolul și statutul, mai ales pentru cazurile în care încălcările pe care acesta 

le identifică par a conține indici ai unor infracțiuni. 

7)  se propune ca organul de control să sesizeze organul de urmărire penală cu privire la 

fapta ce prezintă indici ai infracțiunii doar după ce decizia cu privire la control a rămas 

definitivă, adică după ce a trecut controlul pe platforma consiliului de soluționare a 

disputelor sau, în cazul în care nu a fost contestată, după expirarea termenului pentru 

contestare. Această prevedere va permite garantarea faptului că acțiunile organului de 

control în cadrul controlului, constatările sale (inclusiv cele cu privire la încălcări și la 

prejudiciul cauzat prin aceste încălcări), cât și actele emise sunt definitive – adică, au 

trecut controlul administrativ sau au fost acceptate de agentul economic supus 

controlului (în cazul necontestării administrative a lor). În acest context se recomandă 

următoarele amendamente la propunerile din proiect: 

a) la art. 28 alin. (9), cuvintele „pentru executarea prescripției, conform art. 29 alin. (4) și 

(11)” se substituie prin textul „la art. 30 alin. (11) sau, după caz, alin. (12), în cazul în 

care procesul-verbal de control nu a fost contestat, sau de la data emiterii deciziei 

organului de control pe marginea cererii prealabile de contestare, emise în conformitate 

cu prevederile art. 30 alin. (2)”; 

b) la art. 30, alineatul (51) se completează, la final, cu cuvintele „cu excepția decizie cu 

privire la rezultatele examinării cererii prealabile de contestare emise în cazul prevăzut la 

art. 28 alin. (9)”. 

8) în vederea delimitării clare a competențelor organului de control, în cadrul 

procedurilor de control, de cele ale organului de urmărire penală și care sunt specifice 

procedurii penale, se consideră oportun de a realiza următoarele substituiri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost 

revizuită. 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost 

exclusă. 
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a) la art. 28 alin. (9): 

- cuvintele „exact prejudiciul cauzat prin încălcările admise” se substituie prin cuvintele 

„exact prejudiciul pe care l-a stabilit ca fiind cauzat prin încălcările constatate” – organul 

de control nu poate să constate exact prejudiciul cauzat prin fapte care au indici ai 

infracțiunii – doar procurorul poate aprecia acest fapt – la etapa de urmărire penală, și 

instanța de judecată – în mod definitiv. Totodată, este necesară responsabilizarea 

organului de control față de constatările pe care le face. Astfel este incertă utilizarea 

ternului „încălcările admise”, or, toată norma se referă la „încălcările constatate” de 

organul de control. A nu se confunda încălcările care se constată de organul de control 

cu infracțiunea – care se constată de organul de urmărire penală, iar definitiv – de 

instanța de judecată; 

b) la art. 29 alin. (11): 

- cuvintele „prejudiciului cauzat și” se substituie cu cuvintele „prejudiciului stabilit ca 

fiind cauzat prin aceste încălcări și”; 

- cuvintele „dar nu mai mică decît dublul minimei maxime a amenzii prevăzute de 

sancţiune” se exclud. Organul de control, în afara unei calificări a faptei, fără măcar să 

existe certitudinea unei fapte infracționale, nu are nici posibilitatea, nici competența de 

califica fapta, deci nici de a aprecia care este articolul corespunzător din CP al RM, 

respectiv – nici nu va cunoaște care este amenda corespunzătoare și, implicit - nici care 

este dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiune; 

9) sesizarea organului de urmărire penală despre existența unei fapte care prezintă indici 

ai unei infracțiuni trebuie să se facă în orice caz – indiferent de faptul  dacă au fost sau 

nu executate prescripțiile organului de control. În dependență de executare sau nu a 

prescripției organului de control, procurorul va lua decizia de a începe sau nu urmărirea 

penală. Astfel, se realizează conexiunea între normele Legii nr. 131/2012 cu prevederile 

art. 2761 din CPP. Totodată, în caz contrar, se lasă la latitudinea organului de control, 

implicit să decidă – va exista sau nu urmărire penală, ceea ce este absolut inadmisibil, or, 

organele de control nu sunt organe de drept și nu au competențe în domeniul combaterii 

faptelor infracționale.  

În virtutea celor relevate, este necesar de a exclude: 

- din art. 28 alin. (9) - cuvintele „Dacă încălcările nu au fost înlăturate în termenul 

prescris,”; 

 

Se acceptă. Norma a fost 

revizuită. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost 

revizuită. 

 

Se acceptă. Norma a fost 

revizuită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 
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- din art. 29 alin. (11) – după cuvintele „se face consemnarea privind” se completează cu 

cuvintele „executarea sau”.  

Generalizând, reiterăm cele expuse într-un aviz anterior. Astfel, propunerea din 

proiectul legii ca activitatea organelor de urmărire penală în investigarea unor anumite 

infracțiuni să fie interconectată (de fapt, dependentă) de organele de control și viceversa 

- implicarea activă a organelor de control la cercetarea de facto a unor fapte 

infracționale, contravine atât procedurii penale, cât și principiilor activității de control. 

Reamintim faptul, că reforma sistemului și mecanismului controlului de stat, lansată în 

20162 și susținută pe larg de partenerii de dezvoltare (în special, Banca Mondială) a 

urmărit consacrarea unui spectru distinct de principii, inter alia, principii potrivit cărora 

controlul de stat urmărește: prevenirea încălcării legislației prin aspectul consultativ al 

controlului; efectuarea controlului în baza analizei și evaluării riscurilor; prezumția 

bunei-credințe și a respectării legislației de către persoana supusă controlului; 

proporționalitate a controlului şi oportunitate la inițierea lui – recurgerea la control, în 

baza evaluării riscurilor, doar în cazul cînd acesta este absolut necesar pentru 

realizarea funcțiilor autorității de control şi doar în cazul cînd au fost epuizate alte 

modalități de verificare a respectării legislației de către persoanele supuse controlului; 

proporționalitate şi oportunitate în ceea ce privește durata și desfășurarea controlului – 

exercitarea controlului în cel mai scurt termen posibil, în funcție de temeiul invocat de 

organul de control, precum și corelarea efortului alocat și a metodei de control aplicate 

cu nivelul de risc; neadmiterea  interesului patrimonial al inspectorului prin excluderea 

defalcării directe în bugetul organului de control respectiv a resurselor financiare 

provenite din sancțiunile pecuniare; îndeplinirea conștiincioasă a funcțiilor de control 

– inspectorul va îndeplini atribuțiile și obligațiile de serviciu în mod imparțial și 

echitabil, avînd scopul de a stabili relații de încredere între organul de control și 

persoana supusă controlului. Astfel, analiza principiilor proclamate de Legea 131/2012 

în raport cu prevederile propuse de proiectul legii denotă o distorsionare, de fapt, a 

regulilor și condițiilor reformate în 2016. Prevederile oferă premise pentru ca, o bună 

parte din principiile reformate și deja consacrate de Legea 131/2012 să fie anihilate prin 
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prevederile acestui proiect și activitatea organelor de control, care urma să ia o formă 

mai prietenoasă antreprenorilor, mai ordonată, planificată și, relativ, previzibilă va devia 

de la aceste principii și va reveni în cadrul anterior. Pentru toate acestea, amendamentele 

propuse la Legea 131/2012 și la art. 2761 din CPP al RM trebuie să fie revizuite, iar după 

caz – chiar excluse, din proiectul de lege vizat, conform recomandărilor de mai sus. 

Cu privire la responsabilizarea organelor de urmărire penală și a altor organe de 

drept, prin activitatea și acțiunile lor afectează mediul de afaceri. Astfel, se recomandă 

menținerea, în proiect, a prevederilor: 

„Art. I - Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările 

ulterioare: 

la articolul 27, alineatul (2) se completează cu litera j) cu următorul cuprins: 

„j) impactul acţiunilor sale, în timpul exercitării atribuţiilor, asupra drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului şi mediului de afaceri, în vederea atingerii unei 

eficienței maxime și a micșorării constante a încălcărilor drepturilor şi libertăţilor omului 

şi a presiunii asupra mediului de afaceri.”. 

„Art. II. - Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de 

urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), 

cu modificările ulterioare: 

articolul 21 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) La atestarea ofiţerului de investigaţie se ia în considerare, în calitate de indicator de 

performanţă, impactul acţiunilor acestuia în timpul exercitării atribuţiilor asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi mediului de afaceri în vederea 

atingerii unei eficiențe maxime și a micșorării constante a presiunii asupra mediului de 

afaceri.”.” 

Aceste prevederi urmăresc responsabilizarea organelor de drept și conștientizarea de 

către acestea a faptului că intervențiile/activitățile lor, fie în cadrul unei proceduri 

judiciare, fie activitățile curente, afectează ireversibil atât drepturile omului și 

cetățeanului, cât și activitatea economică a agenților economici, diminuează încrederea 

investitorilor în profesionalismul acestora și, în final, afectează climatul investițional în 

republica Moldova.  

Cu siguranță aceste prevederi sunt inconfortabile pentru organele de drept, ele însă sunt 
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necesare pentru sporirea responsabilității organelor, funcționarilor din cadrul acestora, 

precum și a conducerii organelor respective și legitimează ulterioara aplicare a 

răspunderii pentru eventuale comportamente abuzive din partea lor.  

Cu referire la Codul penal al Republicii Moldova  

1. Se recomandă excluderea din art. 601 din CP al RM, implicit și din art. 2761 din CPP 

al RM, a infracțiunilor financiar-bancare și a infracțiunilor din domeniul informatic. În 

special, este vorba de articolele: Articolul 2453. Utilizarea abuzivă a informaţiilor 

privilegiate pe piaţa valorilor mobiliare,  Articolul 2454. Încălcarea prevederilor cu 

privire la  modul de încheiere a unor tranzacţii cu bunurile societăţii comerciale, 

Articolul 2456. Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară 

fără licenţă, Articolul 2457. Încălcarea cerinţelor  privind activitatea profesionistă pe 

piaţa financiară nebancară, Articolul 2459. Împiedicarea realizării 

drepturilor asociaţilor (acţionarilor) societăţii  comerciale şi privarea nelegitimă de 

aceste drepturi și Articolul 2611. Accesul neautorizat la reţelele şi serviciile de 

telecomunicaţii. 

Necesitatea excluderii acestor articole se argumentează prin faptul că aceste componențe 

de infracțiuni se referă la faptele prejudiciabile din domeniul activității pe piața 

financiară. Luînd în calcul faptul că domeniile respective încă rămân vulnerabile și 

ținând cont de dosarele de rezonanță cu privire la ”furtul miliardului”, acest nou articol 

ar putea avea efecte negative pentru investigarea și sancționarea adecvată a persoanelor 

culpabile, ba chiar ar putea să le elibereze de orice răspundere penală. Mai mult, subiecții 

acestor infracțiuni nu sunt toți antreprenorii, dar doar o parte mică a mediului de afaceri 

care ar fi implicată în asemenea domenii. Statistica furnizată de MAI și Procuratură, la 

fel, nu demonstrează existența unui număr mare de dosare penale pornite pe aceste 

categorii de infracțiuni, respectiv orice afirmații privind presupusa presiune par să fie 

exagerate. Domeniul securității informaționale, de asemenea este unul strategic și 

vulnerabil în condițiile în care majoritatea operațiunilor au trecut din formatul ”fizic” în 

dimensiunea ”online”, iar orice ingerințe în aceste sisteme pot să genereze consecințe 

grave, respectiv, recomandăm autorilor proiectului să renunțe la includerea în lista de la 

art. 601 a liberării de răspundere penală pentru fapta prevăzută la Articolul 2611.  Accesul 

neautorizat la reţelele şi serviciile de telecomunicaţii.. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Vezi 

comentariile la pct. 1 

(Procuratura Generală) a 

prezentei sinteze. 

În cadrul şedinţelor de 

lucru avite cu factorii de 

decizie din cadrul 

CNPF.nu au fost expuse 

careva obiecţii asupra 

includerii articolelor 

respective în norma dată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Totodată, propunem ca pentru aceste categorii de infracțiuni să nu fie aplicabilă nici 

noua prevedere de la art. 90 alin. (11) propus de autori. Notăm faptul că această 

prevedere ba a fost inclusă, ba a fost exclusă din proiect ceea ce denotă lipsa unei viziuni 

unitare/coerente a autorilor, Prevederea respectivă operează cu unele articole care nu se 

regăsesc în noul articol 601., fără a avea explicații concludente: de ce în unele cazuri se 

vorbește de liberarea de răspundere penală, iar în altele este vorba de condamnarea cu 

suspendarea condiționată a executării pedepsei; de ce nu se operează cu aceeași listă de 

componențe de infracțiuni și care ar fi elementul distinctiv pentru această abordare – 

într-un caz e liberare de răspundere penală, în alt caz e vorba de condamnare cu 

suspendare condiționată a pedepsei.  În special, ținem să accentuăm că noul alineat de la 

art. 90, propus de autori, care se referă la condamnarea cu suspendarea condiționată a 

executării pedepsei presupune aplicarea acestuia față de infracțiunile în mare parte din 

domeniul pieței financiare și infracțiunile informatice3, privitor la includerea cărora 

am obiectat mai sus. Considerentele neincluderii la acest articol sunt similare celor 

invocate mai sus pentru neincluderea lor la art. 601.  

 

 

 

 

 

 

Suplimentar, este important a se reveni la sancțiunile articolelor respective, preponderent 

din domeniul financiar-bancar și a retracta modificările propuse pentru 

diminuarea/excluderea sancțiunilor privative de libertate. În special, este vorba de 

prevederile care stabilesc diminuarea sancțiunilor privative de libertate pentru articolele:  

240, 245, 2451-2455, 24510, 250. Argumentele sunt aceleași ca cele invocate mai sus. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Completarea propusă 

prevede respectarea 

comulativ a unor condiţii, şi 

doar în cazul în care vor fi 

întrunite acest condiţii va 

putea fi aplicată 

condamnarea cu 

suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei. 

Din lista infracţiunilor 

incluse la art. 601 există 

componenete care nu au ca 

pedeapsă închisoare, ci doar 

amendă, ori prevederie art. 

90 se aplică doar 

infracţiunilor (alineatelor) ce 

au ca masură de pedeapsă 

închisoarea. 

Nu se acceptă. 

Politica penală din ultimii 

ani este îndreptată spre 

umanizarea legislaţiei 

penale, prin micşorarea 

limitelor pedepsei cu 

închisoarea, instituirea unor 

noi mecanisme alternative şi 

de atenuare și, în cazul 
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2. În partea ce se referă la art. 53 lit. h) și art. 601 - Liberarea de răspundere penală în 

cazul săvârșirii pentru prima oară a unei infracțiuni, conceptual, aceasta este o măsură 

binevenită, totuși, aceasta devine inutilă în condițiile art. 3641 din Codul de procedură 

penală al Republicii Moldova, mai ales atunci când în calitate de pedeapsă penală este 

amenda.  

Prevederile art. 3641 din CPP al RM stabilesc: 

„(1) Pînă la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara, personal prin 

înscris autentic, că recunoaşte săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi solicită ca 

judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. 

    (2) Judecata nu poate avea loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire 

penală, decît dacă inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele indicate în 

rechizitoriu şi nu solicită administrarea de noi probe.  

    (8) Inculpatul care a recunoscut săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat 

ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală 

beneficiază de reducere a cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul 

pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii şi de reducerea cu 

o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă 

pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, se aplică pedeapsa închisorii de 30 

de ani. ...”. 

Norma propusă la art. 601 din CP al RM prevede: 

„(1) Persoana este liberată de răspundere penală în cazul săvârșirii unei infracțiuni 

prevăzute la articolele 1851 , 1852, 239, 2391, 2392, 227-230, 235, 241, 244, 2441, 2453, 

anumitor infracțiuni, de 

liberare de răspundere 

penală.  

Tinem să, concretizăm că 

diminuarea sancţiunilor la 

articolele în cauză este în 

strictă concordanţă cu 

Directiva UE 57/2014. 

 

 

Se acceptă. Vezi 

comentariile la pct. 1 din 

prezenta sinteză. 
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2454, 2456, 2457, 2459, 250, 252, 253, 255, 257, 2611 ale prezentului Cod, dacă 

întrunește cumulativ următoarele condiții: 

a) infracțiunea a fost săvârșită pentru prima oară; 

b) persoana a înlăturat încălcările și a reparat prejudiciul în termenul stabilit de 

organul de control de stat al activităţii de întreprinzător sau un alt organ competent în 

controlul respectării prevederilor legislației din domeniu; 

c) a achitat la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, 

dar nu mai mică, decât 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 constrângerii psihice sau fizice, nu s-a soldat cu 

cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau nu a fost săvârșită de un grup 

criminal organizat sau organizație criminală.” 

Din aceste prevederi constatăm că liberarea de răspundere penală propusă de proiectul 

Ministerului Justiției este mult mai dificilă și comportă o sarcină, mai ales pecuniară, 

mult mai mare, pentru persoana care a săvârșit o faptă penală, decât soluția legislativă 

existentă deja în Codul de procedură penală al Republicii Moldova la art. 3641.  

Astfel, pentru a beneficia doar de o amendă limitele căreia sunt reduse cu ¼ sau de o 

pedeapsă cu închisoarea limitele căreia sunt reduse cu 1/3, persoana trebuie doar (1) să 

recunoască săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi (2) să solicite ca judecata să se 

facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.  

Pe când, pentru a beneficia de liberare de răspundere penală, aceasta trebuie: (1) să 

înlăture încălcările și să repare prejudiciul în termenul stabilit de organul de control, 

(2) să achite la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material 

cauzat, dar nu mai mică, decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de 

sancțiunea articolului corespunzător din partea specială și trebuie ca infracțiunea să fi 

fost săvârșită pentru prima oară.  

Observăm că liberarea de răspundere penală „costă” mai scump, decât aplicarea 

răspunderii penale. S-ar părea că este normal să fie așa. Doar că - consecințele acestor 

două instituții, pentru cazul în care sancțiunea prevăzută de CP al RM este 

amenda, sunt lipsa antecedentelor penale. 

Or, chiar dacă se aplică pedeapsă penală, mai blândă decât închisoarea, fie și o amendă 
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maximă prevăzută de CP al RM pentru fapta respectivă, după executarea pedepsei, 

antecedentele penale se consideră stinse (a se vedea art. 111 alin. (1) lit. e) din CP al 

RM).  

Astfel, este mult mai „ieftin” să se achite o amendă penală, chiar dacă aceasta ar fi 

integrală (adică fără aplicarea art. 3641 din CPP al RM), decât să se repare prejudiciul și 

să se achite o sumă egală cu valoarea prejudiciului, dar nu mai mică, decât dublul limitei 

maxime a amenzii prevăzute de CP al RM (nemicșorată conform art. 3641 din CPP al 

RM). 

Liberarea de răspundere penală, așa cum o propune autorul proiectului, își are 

rostul doar atunci când pedeapsa penală este închisoarea. Or, doar această pedeapsă 

generează antecedente penale chiar și după executarea ei. În acest caz, însă, este necesar 

de identificat formula corectă, obiectivă și proporțională pentru suma egală cu valoarea 

prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică, decât ..., întrucât anume această sumă 

vine să substituie pedeapsa cu închisoarea, să reprezinte un fel de contravaloare pentru 

închisoarea care poate fi aplicată persoanei.  

 

3. Totodată, se impune necesitatea revizuirii titlului acestei măsuri, deoarece esența ei nu 

este faptul că infracțiunea să fi fost săvîrșită prima oară, dar faptul că este aplicabilă doar 

anumitor categorii de infracțiuni. 

Mai mult ca atât, se recomandă revizuirea naturii acestei măsuri, astfel, încât aceasta să 

nu fie temei de liberare de răspundere penală, dar să fie temei de liberare de pedeapsă 

penală. 

Înlăturarea răspunderii penale nu este un act arbitrar, necesitatea ei este determinată de 

anumite fenomene ce fac ca ea, utilitatea răspunderii penale să dispară, cum avem spre 

exemplu: stingerea ecoului social al infracţiunii; restabilirea ordinii sociale o dată cu 

trecerea timpului (prescripția tragerii la răspundere penală), schimbarea unor raporturi 

între părţi în societate. Înlăturarea răspunderii penale nu duce la înlăturarea caracterului 

penal al faptei, ci doar la înlăturarea aplicării sau unei pedepse. În formula propusă la art. 

601, observăm că aplicarea unei obligații pecuniare, chiar dacă aceasta nu are natură de 

sancțiune penală, de fapt, pune persoana într-o situație mult mai dezavantajată, decât 

dacă acesteia i-ar fi fost aplicată amenda penală (ca pedeapsă penală – a se vedea art. 62 

alin. (1) din CP al RM).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă.  
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În însăşi noţiunea „liberare de răspundere penală” este exprimat principiul umanismului, 

atitudinea îngăduitoare a statului faţă de persoanele care au săvîrşit infracţiuni ce 

prezintă un grad nu prea mare de pericol social. Şi deci, prin liberarea de răspundere 

penală, se înţelege actul organelor de drept, la latitudinea cărora, pe baza stabilirii 

gradului prejudiciabil nu prea mare, atît a infracţiunii săvîrşite, cît şi a persoanei 

vinovate, liberează persoana respectivă de aprecierea negativă dată de stat faptei 

infracţionale, care urma să fie exprimat în sentinţa de condamnare. 

În cazul de față, însă, prin obligațiile pecuniare stabilite, statul nu este deloc 

îngăduitor, el doar vine să ofere libertate, în schimbul unei contravalori financiare 

a acesteia. În aceste  condiții, este mult mai naturală aplicarea instituției liberării de 

pedeapsă penală. Consecințele liberării de pedeapsă penală sunt aceleași – stingerea 

antecedentelor penale – a se vedea art. 111 alin. (1) lit. a) din CP al RM –„(1) Se 

consideră ca neavînd antecedente penale persoanele: a) liberate de pedeapsă penală;”. 

Prin urmare, scopul  urmărit se menține, dar, mesajul care se transmite nu mai este 

distorsionat.  

Liberarea de răspundere penală pentru infracțiunile indicate la art. 601 din CP al RM, 

indiferent de gradul de gravitate al faptei, reprezintă o invitație la săvârșirea de 

infracțiuni, cel puțin o dată, știind că există posibilitatea „cumpărării” lipsei de 

consecințe penale. Astfel, legea penală nu mai are șansa la realizarea unuia dintre 

scopurile sale – cel de prevenție.  

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).  

Generalizând cele relevate la ultimele două puncte din prezenta analiză – întrucât 

art. 3641 din CPP al RM este aplicabil oricărei infracțiuni, se propune revizuirea 

conceptului liberării de răspundere penală în cazul infracțiunilor indicate la art. 

601 din CP al RM și tratarea lui ca liberare de pedeapsă penală pentru cazurile în 

care sancțiunea aplicată este pedeapsa cu închisoarea. În context, se propun 
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următoarele amendamente la Codul penal al Republicii Moldova: 

„1. La articolul 89, alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 

„b1) liberarea de pedeapsă cu închisoarea în cazul compensării prejudiciului;”. 

2. Se completează cu articolul 911 cu următorul cuprins: 

”Articolul 911. Liberarea de pedeapsă cu închisoarea în cazul compensării 

prejudiciului 

(1) Persoana condamnată la pedeapsa cu închisoarea pentru una din infracțiunile 

prevăzute la articolele 1851, 1852, 227-230, 235, 241, 244, 2441, 250,  255, din Partea 

specială a prezentului Cod, se liberează de pedeapsă, dacă întrunește cumulativ 

următoarele condiții:  

a) infracțiunea a fost săvârșită pentru prima oară; 

b) persoana a înlăturat încălcările și a reparat prejudiciul în termenul stabilit de 

organul de control de stat al activităţii de întreprinzător sau un alt organ competent în 

controlul respectării prevederilor legislației speciale din domeniu; 

c) a achitat la bugetul de stat o sumă   triplă a  valorii prejudiciului material cauzat,  

(2) Persoana este liberată de răspundere penală în condițiile alin. (1) doar dacă fapta 

nu a fost săvârșită prin aplicarea constrângerii psihice sau fizice, nu s-a soldat cu 

cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei și nu a fost săvârșită de un grup 

criminal organizat sau organizație criminală.”. 

 

 Cu referire la Codul fiscal al Republicii Moldova. 

Din motive necunoscute, autorul a exclus din proiect amendamentele propuse inițial la 

Codul fiscal al Republicii Moldova prin care se propunea excluderea competențelor 

(atribuții și drepturi) de constatare a infracțiunilor. Aceste atribuții sunt improprii unui 

organ de control și vin să denatureze rolul atribuit organelor de control prin reforma 

inițiată de Guvern prin Legea nr. 230/2016. Or, conform acestei legi, organele de control 

trebuie să acționeze în raport cu agenții economici supuși controlului pe principii de 

parteneriat, dar nu pe principii de represiune. Organul de constatare a unei infracțiune 

este un organ represiv. În momentul în care se trece de terenul dreptului penal, nu mai 

putem vorbi despre parteneriat. Astfel, că Serviciul Fiscal de Stat, cât și orice alt organ 

de control căruia eventual îi va fi atribuit statut de organ de constatare a infracțiunii, va 

pierde încrederea agenților economici, va deveni un organ de represiune, iar reforma 

sistemului instituţional al controalelor de stat al activităţii de întreprinzător din start se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. Codul 

fiscal a fost compleat cu art. 

251. 

Referitor la atriuţiile privind 

constatarea infracţiunii, 

aceasta rămîne la aprecierea 

legiuitorului de a decie. 
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compromite. 

Prevederile cu privire la constatarea infracțiunilor de către Serviciul Fiscal de Stat, 

anterior includerii lor în Codul fiscal al Republicii Moldova, trebuie să se regăsească în 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, acesta din urmă fiind singurul izvor 

de drept procesual-penal. Până atunci, prezența lor în Codul fiscal al Republicii Moldova 

generează riscul aplicării lor abuzive și arbitrare de către organul fiscal de control.  

Suplimentar, autorul proiectului se contrazice prin excluderea din proiect şi a 

prevederilor referitoare la procedura de remediere în cazul controalelor fiscale, fapt 

pentru care se recomandă reintroducerea în proiect a amendamentelor propuse spre 

completarea art. 251 alin. (2) – (4).  

Generalizând, se solicită completarea proiectului cu următoarele amendamente: 

 

„Art. - Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 1321 alineatul (2), cuvintele „şi constatarea infracţiunilor în cazurile 

prevăzute de Codul de procedură penală” se exclud. 

 

2. La articolul 1324 punctul 7) se abrogă; 

 

3. La articolul 133, alineatul (4) se abrogă. 

 

4. La articolul 134 alineatul (1): 

La punctul 5), cuvintele „și infracțiunilor” se exclud; 

Punctele 22) și 23 ) se abrogă. 

 

5. La articolul 136 punctul 14), cuvintele „infracţiunilor economico-financiare, a 

acţiunilor ilicite” se substituie cu cuvintele „încălcările fiscale”. 

 

6. La articolul 251: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) în procesul examinării cazurilor de încălcare fiscală au fost constatate indicii de 
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infracţiune, organul fiscal întocmește un act de control în care se indică exact 

prejudiciul cauzat prin încălcările admise, măsurile de înlăturare a acestor încălcări şi 

repararea prejudiciului cauzat prin încălcare. Sesizarea organului de urmărire penală 

cu privire la existența indicilor de infracțiune se face printr-un denunţ, care se transmite 

acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit pentru 

executarea măsurilor de înlăturare a încălcărilor, conform alin. (3).”; 

 

se completează cu alineatele (3) şi (4): 

„(3) În cazul prevăzut la alin. (2), organul fiscal include în actul de control măsura de 

înlăturare a încălcărilor constatate și obligaţia de restituire a prejudiciului constatat. 

Termenul de executare a măsurii de înlăturare a încălcării şi restituire a prejudiciului 

nu poate depăși 30 de zile. 

(4) La denunţul denunț privind identificarea indicilor unei infracțiuni, în mod 

obligatoriu, se anexează actul de control și materialele ce ţin de controlul în cauză. În 

actul de control se face consemnarea privind executarea sau neexecutarea măsurii 

stabilite și restituirea sau nu a prejudiciului cauzat sau a contravalorii lui.”. 

 

La Codul de procedură penală al Republicii Moldova 

Cu referire la art. 2761 din proiectul de lege: 

1) la alin. (1): 

a) se recomandă revizuirea listei infracțiunilor pentru care poate fi aplicat art. 2761 din 

proiect, întrucât, prin natura componențelor, nu în cazul tuturor infracțiunilor propuse, 

organul de control poate să stabilească prejudiciul (atât din lipsă de competențe, cât și 

din lipsă de instrumente). În general mecanismul propus este posibil în cazul în care 

prejudiciul cauzat prin fapta este cauzat statului. Atunci când, în calitate de victime pot fi 

și persoane fizice, organul de control nu are capacitate – nici de drept, nici de fapt – să 

identifice toate victimele și, respectiv tot prejudiciul cauzat. Astfel, se propune 

menținerea doar a infracțiunilor din competența Serviciului Fiscal de Stat – art. 

244, 2441, art. 248 alin. (1) și art. 249 din Codul penal al Republicii Moldova; 

b) Reieșind din amendamentul propus mai sus, dar și pentru a delimita clar competențele 

organului de urmărire penală, de competențele organului de control se propune: 

- a exclude cuvintele „ , sau altui organ competent în controlul respectării prevederilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Alin, (4) 

prevede expres că 

prejudiciul va fi stabilit în 

condiţiile legii şi de ctre 

exprţi autorizaţi. 
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legislației din domeniul în care a fost săvîrșită fapta,”; 

- „cuvintele faptelor existenței sau nu a încălcării ce conține indici ai infracțiunii” se 

substituie prin cuvintele „faptului dacă a existat sau nu încălcarea legislației speciale din 

domeniu său de competență”; 

- prima propoziţie se propune a fi completată, la final, cu cuvintele „pe care îl poate 

constata în limitele competenţelor funcţionale”. 

Aceste modificări este necesar să fie realizate, întrucât organul de control nu are 

competenţa şi nici instrumentele necesare pentru a identifica prejudiciul infracţiunii. Plus 

la aceasta, organul de control nu are competența de a stabili prejudiciul unei infracțiuni, 

aceasta fiind exclusiv de competența instanței de judecată sau, inițial – la începutul 

procesului penal –de competența procurorului; 

c) în contextul amendamentelor de mai sus, dispare necesitatea alin. (5) din art. 

2761 și se propune ca acesta să fie exclus. Nici nu trebuie pusă problema ca organul de 

control să aibă competenţa constatării prejudiciului unei infracţiuni. Acesta se poate 

constata doar prin acţiuni procesuale, care pot fi exercitate doar de către subiecţii 

procesului penal, în special, ne referim la organul de urmărire penală şi, la o altă etapă 

mai avansată – instanţa de judecată, care stabileşte final, care este prejudiciul 

infracţiunii. Organul de control poate să constate un posibil prejudiciu, chiar dacă acesta 

nu este tot prejudiciul cauzat de fapta infracțională, partea care însă excede competențele 

organului de control va fi constatată de organul de urmărire penală. Norma de la alin. 

(5), așa cum este formulată, nici măcar nu reglementează exact dacă, în circumstanțele 

normei, organul de control constată vreun prejudiciu (chiar dacă și parțial, dar reieșind 

din competențele sale) sau nu; 

 

2) în coraport cu circumstanțele alin. (1), cât și pentru claritatea și previzibilitatea 

aplicării normei alin. (1), se propune completarea cu o normă nouă – alin. (2) din 

art. 2761: „(2) În cazul în care denunţul care indică semne clare care justifică bănuirea 

de săvârșirea unei din infracţiunile prevăzute la alin. (1) este depus de organul de control 

de stat al activității de întreprinzător, prevederile alin. (1) nu se aplică.”; 

 

 

3) alin. (2) din art. 2761 - „În situațiile prevăzute la alin. (21), organul de control va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revizuită în contextul 

alin, (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 
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examina solicitarea organului de urmărire penală sau a procurorului în condiţiile 

Legii 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător.” – urmează să fie exclus din norma procesual penală. Cum va 

acţiona organul de control în vederea examinării solicitării procurorului nu este de 

competenţa legii procesual-penale. Prezenţa acestei norme, în mod implicit impune 

realizarea unui control de stat, or, Legea nr. 131/2012 reglementează anume acest proces 

– controlul de stat. Norma respectivă vine să susţină contrariul prevederii din ultima 

propoziţie a alin. (1),  care indică, că procurorul nu are dreptul să dispună sau să solicite 

organului de control inițierea unui control în sensul Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 cu 

privire la controlul de stat al activității de întreprinzător; 

4) la art. 2761 alin. (3): 

- pentru a corela prevederile alineatelor articolului, cât și pentru a nu admite interpretări 

extensive și aplicări abuzive ale alin. (3) al art. 276, se recomandă completarea normei, 

la început, cu cuvintele „În cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1), atunci...” și, 

respectiv, excluderea din ultima propoziție din alineat a cuvintelor „din partea specială a 

Codului Penal”. Înțelegem că norma alin. (3) este aplicabilă doar infracțiunilor de la alin. 

(1). Însă, redacția din proiect a normei alin. (3) lasă loc de înțelegere și aplicare 

extensivă; 

- se recomandă substituirea, la art. 2761 alin. (3), a termenului „expert autorizat” prin 

„expert judiciar” – legislația națională nu cunoaște noțiunea de expert autorizat, dar de 

expert judiciar. Și experții judiciari privați, și experții judiciari din cadrul instituțiilor 

publice de expertiză judiciară se autorizează în condițiile legii, toți, însă, urmând să se 

numească experți judiciari; 

- se propune excluderea din alin. (3) a textului „în condiţiile Legii nr. 131 din 8 iunie 

2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător,”, deoarece este acoperit 

de textul „prevăzută de legislația cu privire la controlul de stat al activității de 

întreprinzător”. Respectiv este admisă o repetiție, absolut inoportună; 

 

 

 

- se recomandă examinarea repetată a condiției expuse prin textul „și achitarea la 

bugetul de stat a sumei  egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai 

Se acceptă parţial. Norma 

a fost revizuită 

princomasare cu alin, (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. A fost 

exclusă sintagma „din 
partea specială a Codului 
Penal”,  
 
 
 
 

Se acceptă.  
 

 

 

 

Se acceptă. Sintagma „în 

condiţiile Legii nr. 131 din 8 

iunie 2012 privind controlul 

de stat asupra activităţii de 

întreprinzător”, pentru o 

interpretare mai precisă a 

normei. 
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mică, decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului 

corespunzător din partea specială a Codului Penal” din alin. (3). Articolul 2761 vine să 

reglementeze etapa de iniţiere a urmăririi penale – la această etapă încă nu se ştie 

conform cărui articol urmează să fie iniţiată urmărirea penală. Procurorul abia urmează 

să o iniţieze şi doar după desfăşurarea urmăririi penale, el va şti sigur dacă fapta penală 

se califică conform unui sau altui articol penal.  

Trebuie să menţionăm că, în general, la această etapă nu putem vorbi despre stabilirea 

unui prejudiciu, or, doar instanţa este competentă să stabilească care este prejudiciul 

cauzat prin infracţiune, dar nu procurorul. Astfel, că soluţia/condiţia propusă cu 

recuperarea prejudiciului la această etapă este una uşor excesivă. Totuşi, pornind de la 

faptul că persoana este liberă să recunoască sau nu acest prejudiciu apreciat/constatat de 

procuror, am putea spune că, condiţia impusă pentru neînceperea urmăririi penale ar 

avea dreptul la existenţă. În partea ce se referă la condiţia achitării la bugetul de stat a 

sumei  egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică, decât dublul 

limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea 

specială a Codului Penal – aceasta cu siguranţă este o condiţie exagerată, iar 

procedura de remediere îşi pierde esenţa și rolul, or, condiţia în cauză este una 

stabilită pentru liberarea de răspundere penală propusă prin proiect la noul art. 

601 din Codul penal al Republicii Moldova; 

5) la alin. (4), pentru simplificarea și clarificarea normei, dar și pentru corelarea ei 

cu alin. (1) se propune substituirea textului „sau altui organ competent în controlul 

respectării prevederilor legislației cu privire la faptele şi informaţiile solicitate, cu 

constatarea de către acestora a încălcării ce conține indici ai unei infracțiuni, în 

condițiile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității 

de întreprinzător” cu textul „cu privire la solicitarea organului de urmărire 

penală”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Norma a fost 

revizuită. 

 

 

 

 

20. Centrul Analitic  

Independent 

Expert-Grup 

Proiectul propune un nou temei pentru liberarea de răspundere penală (în cazul 

săvârșirii pentru prima oară a unei infracțiuni) pentru o serie de infracțiuni 

specificate în Codul penal, inclusiv infracțiunile din domeniul creditării și 

administrării bancare, cele ce țin de piața valorilor mobiliare, încălcarea 

Nu se acceptă. Articolele  

239-2392 , 252 şi 253 au fost 

excluse din lista 
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drepturilor acționarilor sau obstrucționării supravegherii bancare: 

art. 239 – încălcarea regulilor de creditare, a politicilor de acordare a 

împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizației de 

asigurare; 

art. 239/1 – 239/2 – gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii; 

obstrucționarea supravegherii bancare; 

art. 245/3 – 245/4 – utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pe piața 

valorilor mobiliare sau încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a 

unor tranzacții cu bunurile societății comerciale; 

art. 245/6 – practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebancară 

fără icență; 

art. 245/9 – împiedicarea realizării drepturilor asociaților (acționarilor) societății 

comerciale și privarea nelegitimă de aceste drepturi. 

Totodată, liberarea se va aplica dacă infracțiunea a fost comisă pentru prima dată, 

persoana a reparat prejudiciul și a achitat în bugetul de stat dublul maximului 

amenzii prevăzute de Codul penal pentru infracțiunea respectivă, mai exact după 

cum urmează: 

a) infracțiunea a fost săvârșită 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 din 

domeniu; 

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

material cauzat, dar nu mai mică, decât dublul limitei maxime a amenzii 

prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială. 

Chiar dacă proiectul de lege este la o etapă incipientă de coordonare și avizare 

din partea instituțiilor abilitate, nefiind încă definitivat textul final, considerăm 

oportună prezentarea unei poziții ferme față de elementele sensibile ale acestuia, 

respectiv amendamentele ce ar putea genera riscuri și implicații semnificative în 

contextul investigației fraudelor bancare și responsabilizării persoanelor 

vinovate. 

Având în vedere delapidările care au avut loc în ultimii ani în sectorul bancar și 

fraudele din sistemul de asigurări, proiectul în versiunea propusă riscă să reducă 

infracţiunilor prevăzute la 

art. 601 şi 2761. 

Referitor la articolele 245/3 – 

245/4, 245/6, 245/9, 

menţionăm faptul că 

modificarea propusă este în 

concordanţă cu Directiva nr. 

57/2014 din 16 aprilie 2014 

privind sancțiunile penale 

pentru abuzul de piață 

(directiva privind abuzul de 

piață), or directiva nu pune 

careva restricţii, limitări a 

infracţiunilor din domeniul 

valorilor mobiliare. Ba mai 

mult în  preambulul său 

statuiază că,  “Fără a aduce 

atingere dreptului statelor 

membre de a impune 

sancțiuni penale,Directiva 

2003/6/CE a solicitat totodată 

statelor membre să se asigure 

că se pot lua măsuri 

administrative corespunzătoare 

sau că pot fi aplicate 

sancțiuni administrative 

persoanelor responsabile de 

încălcarea normelor naționale 

de punere în aplicare a 

directivei respective.” 

Prevederile art. 601 vor fi 
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considerabil din eforturile autorităților de investigare a acestora și să trimită 

semnale periculoase pentru viitor cu privire la acceptarea unor comportamente 

ilegale similare. Astfel, atestăm cel puțin 5 probleme asociate cu natura și modul 

în care sunt propuse respectivele mendamente: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lipsa necesității pentru o astfel de inițiativă – Proiectul nu justifică în 

niciun fel de ce aceste infracțiuni ar trebui să cadă sub incidența liberării de 

răspundere penală. Având în vedere modul cum aceste infracțiuni sunt comise și 

fenomenul răspândit al acestor abateri, inclusiv de preluare prin atacuri raider a 

afacerilor, liberarea de răspundere penală nu este justificată. Este inacceptabil ca 

o persoană care a fost implicată în fraudele bancare, în obstrucționarea 

supravegherii bancare, în acțiuni de 

manipulare cu valorile mobiliare să scape de răspundere penală prin plata unei 

amenzi. De facto, în această parte, proiectul introduce sancțiuni mai blânde 

pentru escroci, ceea ce prin natura lucrurilor este inacceptabil. Un stat care a fost 

victima unei fraude bancare imense ar trebui, din contra, să înăsprească 

sancțiunile pentru astfel de abateri, descurajând orice noi tentative de acest gen. 

Mai mult ca atât, prin prisma proiectului respectiv se creează condiții propice 

pentru eliberarea de răspundere penală sau 

suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate pentru unii actori 

implicați în frauda bancară. 

Deși în nota informativă se menționează că amendamentele proiectului de lege 

sunt elaborate în mare parte pentru atingerea scopului de „îmbunătățire 

substanțială a climatului investițional”, constatăm totuși o slabă, dacă nu chiar 

lipsa legăturii cauzale între promovarea climatului investițional și reducerea 

substanțială a pedepselor pentru infracțiunile comise cu intenție, în special cele 

din domeniul bancar 

posibilă în cazul în care doar 

dacă fapta nu a fost săvîrșită 

prin aplicarea constrângerii 

psihice sau fizice, nu s-a soldat 

cu cauzarea de prejudicii vieții 

și sănătății persoanei sau nu a 

fost săvârșită de un grup 

criminal organizat sau 

organizație criminală, normă 

impusă la alin. (2) al art. 601. 

Nu se acceptă. Proiectul 

este în concordanţă cu art. 7 

din Directiva nr. 57/2014 

din 16 aprilie 2014 privind 

sancțiunile penale pentru 

abuzul de piață  (privind 

abuzul de piață), care 

recomandă ca statele 

membre iau măsurile 

necesare pentru a garanta că 

infracțiunile menționate la 

articolele 3 și 5 sunt 

sancționate cu o pedeapsă 

maximă cu închisoarea de 

cel puțin patru ani, iar 

infracțiunea menționată la 

articolul 4 este sancționată 

cu o pedeapsă maximă cu 

închisoarea de cel puțin doi 

ani 
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2. Efectul retroactiv al legii penale – Art. 10 din Codul penal prevede că Legea 

penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa 

ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect 

retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele 

respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor 

care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. 

Astfel, ținând cont că amendamentele propuse ușurează pedeapsa pentru 

infracțiunile propuse, constatăm că acestea se vor 

aplica și persoanelor investigate sau care urmează a fi investigate în legătura cu 

frauda bancară din 2014. Se pare că MJ vrea să propună ca liberarea de pedeapsă 

să nu se aplice față de infracțiunile comise anterior. O astfel de abordare este cu 

greu posibilă, având în vedere că principiul aplicării legii penale mai blânde este 

un principiu de drept care nu acceptă excepții, iar orice excepții introduse în legi 

speciale ar putea determina interpretări neuniforme în practică. Mai mult, nu este 

clar, din ce motiv se dorește aplicarea unor sancțiuni mai blânde pentru 

infracțiunile economice în viitor, dacă se dorește asigurarea unui climat 

investițional prielnic. De facto, prin acesta normă vor fi facilitați cei care au 

comis fraude împotriva investitorilor de buna credință. Astfel, un atare proiect de 

fapt va descuraja și nu va atrage investitorii în Republica Moldova. Avnd în 

vedere că o astfel de inițiativă nu se justifică, insistența MJ de a o promova 

creează impresia că scopul proiectului este de fapt altul decât cel declarat. 

3. Obstrucționarea investigației bancare și inconsistența cu politicile 

promovate până acum 

–Infracțiunile pentru care se propune liberare de răspundere penală, chiar dacă 

sunt comise și o singură dată, reprezintă un pericol enorm pentru securitatea 

financiară și economică a statului. Acest fapt este pe deplin exemplificat de 

situația fraudelor bancare care au adus Republica Moldova în pragul unui colaps 

financiar cu posibilitatea excluderii din sistemele internaționale de plăți. 

Introducerea acestor modificări la 

momentul actual va îngreuna serios investigarea adecvată a fraudei bancare. Mai 

mult, proiectul provede liberarea de răspundere penală pentru obstrucționarea 

supravegherii bancare sau gestiunea frauduloasă a băncilor, infracțiuni introduse 

 

Nu se acceptă. Articolele  

239-2392 , 262 şi 253 au fost 

excluse din lista 

infracţiunilor prevăzute la 

art. 601 şi 2761. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Din 

motivele expuse mai sus. 

Obiecţia dată este de ordin 

declarativ şi speculativ fără 

careva argumente temeinice 

şi bine definite. 
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în 2014. Sancțiunile pentru acestea au fost chiar înăsprite în toamna anului 2016. 

Exonerarea de răspundere penală pentru aceste infracțiuni în 2017 este cel puțin 

surprinzătoare. 

4. Prejudiciu greu cuantificabil – Liberarea de răspundere penală a persoanelor 

implicate în creditarea frauduloasă, administrarea deficientă a băncii, etc, 

înseamnă în termeni concreți că persoanele vinovate de fraude bancare nu vor fi 

sancționate penal dacă vor achita în buget o sume egală cu valoarea prejudiciului 

material cauzat. Totuși, având în vedere faptul că în cazul fraudelor bancare din 

2014 – 2015 au fost aplicate scheme complexe de delapidare cu utilizarea 

firmelor de tip off-shore și a persoanelor 

fictive, prejudiciul real cauzat de o anumită persoană va fi destul de greu de 

identificat. De asemenea, în lanțul delapidărilor fiind implicate mai multe 

persoane pentru aceeași infracțiune (ex. comitetul de creditare), va fi destul de 

greu de atribuit legătura dintre persoana real vinovată și suma exacta delapidată 

din bancă, sau gradul de vinovăție pentru fiecare în parte. Mai mult ca atât, pe 

lângă prejudiciul financiar direct cauzat, fraudele bancare implică și o serie de 

prejudicii colaterale greu de evaluat cu repercusiuni de lungă durată. Criza de 

imagine ce a cuprins sectorul bancar, consecințele aduse economiei naționale sau 

costul de oportunitate suportat în cazul banilor publici utilizați sunt doar câteva 

din situațiile în care prejudiciul va fi greu de evaluat și practic imposibil de 

stabilit persoana responsabilă. În cele din urmă, faptul că acest prejudiciu 

urmează a fi cuantificat de către organul de urmărire penală, care nu este 

specialist în cuantificarea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni economice, în 

cadrul unor investigații confidențiale, creează premise serioase pentru abuzuri și 

corupție. De fapt, prin asemenea prevederi se dau pârghii adiționale organelor de 

urmărire penală sau organelor de control (dat fiind neclaritatea proiectului în 

acest sens) să exercite presiuni ilegale asupra persoanelor din sectorul economic 

„în schimbul liberării de răspundere penală”. 

5. Tendința globală este de a fortifica cadrul de responsabilizare pentru 

asemenea tip de infracțiuni – Stabilitatea și viabilitatea sistemului financiar este 

un bun colectiv de care trebuie să profite fiecare cetățean al țării. Cele mai 

recente norme în materie de supraveghere bancară prevăd impunerea unor 

sancțiuni consistente în vederea prevenirii și limitării riscurilor asociate unor 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Articolele  239-2392 , 252 şi 

253 au fost excluse din lista 

infracţiunilor prevăzute la 

art. 601 şi 2761.. Totodată 

vezi comentariile la pct, 1 

din prezenta sinteză, în 

partea ce ţine de liberarea de 

pedeapsă penală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Articolele  239-2392 , 252 şi 

253 au fost excluse din lista 

infracţiunilor prevăzute la 



90 
 

fraude. În ultimii ani, ținând cont de procesul de globalizare și internaționalizare 

al activității bancare, comunitatea internațională tinde să-și uniformizeze nivelul 

sancțiunilor în domeniu, modul de aplicare și condițiile 

declanșatoare. Astfel, pentru a responsabiliza suficient persoanele vinovate de 

fraude bancare și a descuraja comiterea lor repetată, practica internațională 

prevede aplicarea unor amenzi cel puțin în cuantum dublu față de prejudiciul 

cauzat7 sau beneficiul obținut. În același timp, ținând cont de importanța unui 

sistem financiar viabil, pe lângă legislația bancară, măsuri dure față de crimele 

financiar bancare sunt prevăzute și în legislația penală în cazul când sunt produse 

prejudicii deosebit de grave. Spre exemplu, pentru fraude bancare în proporții 

deosebit de grave, legislația americană prevede închisoare 

de până la 30 de ani în timp ce amendamentele propuse la legislația penala a 

Republicii Moldova prevăd doar repararea prejudiciului și achitarea unei amenzi 

duble prevăzute de Codul penal. În aceste condiții,fraudele financiare comise în 

perioada anilor 2014 – 2015 în sectorul bancar moldovenesc nu pot fi 

decriminalizate,or infracțiunile comise sunt deosebit de grave din perspectiva 

consecințelor atât pentru sistemul financiar-economic național, cât și pentru 

societatea moldovenească în ansamblu. 

Concluzii și recomandări 

Proiectul propus spre consultare publică, de facto, oferă facilități penale 

escrocilor implicați în fraude bancare sau obstrucționarea supravegherii 

bancare. Acest fapt este inacceptabil într-o societate cu un nivel înalt al fraudelor 

economice și în care din sistemul bancar au fost sustrase recent mai mult de 10% 

din produsul intern brut. Proiectul nu exclude nici aplicarea lui față de persoanele 

implicate în frauda bancară, iar lipsa unei justificări a necesității liberării de 

răspundere penală pentru 

infracțiuni economice comise cu intenție, coroborat cu insistența cu care această 

inițiativă este promovată, poate sugera că proiectul urmărește un alt scop decât 

cel declarat. 

Criza bancară autohtonă a evidențiat rapiditatea cu care intențiile obscure 

ale unor persoane se pot propaga asupra întregului sistem financiar, în final 

afectând în mod direct și pe termen lung contribuabilii, mediul economic și 

societatea în ansamblu. În aceste condiții, abilitatea de a influența mediul 

art. 601 şi 2761. 

Proiectul de asemenea 

prevede mărirea amenzii 

penale în proporţie de 50%. 

Vezi comentariile la pct, 1 

din prezenta sinteză, în 

partea ce ţine de liberarea de 

pedeapsă penală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. În urma 

numeroaselor consultări şi 

dezbateri publice cu 

autorităţile din domeniu, 

societatea civilă şi mediul de 

afaceri priectul de lege a fost 

revizuit integral. 
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bancar prin intermediul sancțiunilor este o caracteristică importantă a procesului 

de supraveghere, mai ales în situația în care disciplina de piață nu poate oferi 

stimulente suficiente pentru acționari și 

manageri în vederea asumării consecințelor ce derivă din riscurile la care se 

expun. Lipsa unor instrumente adecvate de intervenție imediată și incapacitatea 

instituțiilor statului de a acționa coordonat au transformat sectorul bancar într-un 

factor puternic de risc și instabilitate la adresa siguranței statului. Evenimentele 

din perioada anilor 2014-2015 rămân în continuare o pată grea în istoria ultimilor 

ani și,7  puțin până la o rezolvare definitivă a cazului, acest tip de infracțiuni nu 

pot fi decriminalizate. De asemenea, orice intenție sau formă de evitare a 

responsabilizării persoanelor implicate în fraudele bancare va fi una 

controversată, deoarece sugerează lipsa unei dorințe reale a autorităților de aflare 

a adevărului despre frauda bancară. 

Introducerea unor măsuri de relaxare penală în cazul unor abateri care 

prezintă un pericol și un interes social sporit nu pot fi aplicate față de faptele 

săvârșite în contextul fraudării sectorului bancar autohton. Reiterăm aici că 

în acest caz nu vorbim de un act de amnistie, fără efect pentru infracțiunile 

viitoare, ci este completat Codul penal, iar aceste prevederi produce efecte în 

mod perpetuu. 

Orice persoană va putea pretinde liberarea de răspundere penală, atât pentru 

infracțiunile deja comise, cât și pentru infracțiunile pe care le va comite în viitor, 

respectiv această inițiativă trebuie tratată cu o mai mare atenție. 

În cele din urmă, menționăm că adoptarea proiectului de lege în varianta propusă 

va submina și mai mult încrederea populației în guvernare, legitimitatea 

componenței actuale și interesele de facto ale deputaților și va releva carențele 

fundamentale ale sistemului de stat de drept din Republica Moldova. Având în 

vedere cele menționate, recomandăm cu fermitate excluderea din lista 

infracțiunilor propuse cărora 

le poate fi aplicată liberarea de răspundere penală, sau o pedeapsă mai 

blândă, infracțiunile legate de mediul financiar-bancar, spălarea banilor și 

din domeniul oncurenței. 

 

21. Banca Naţională a 

Moldovei 

1) Considerăm cä se impune revizuirea art.V pct.10 din proiect, prin care se 

exclude pedeapsa cu închisoarea pentru infracţiunea de practicare ilegala a 
Se acceptă parţial. 

Sancţiunea alineatului (2) al 
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aviz suplimentar 

din 18.12.17 

activitaţii financiare (art.241/1 din Codul penal) şi se reduce pedeapsa cu 

închisoarea în cazul aceleiaşi infracţiuni soldate cu daune în proportii deosebit de 

mari. Tinînd cont de faptul că practicarea ilegala de activităţi financiare se referă, 

în principal, la atragerea de depozite, opinam cä excluderea/reducerea pedepsei 

cu inchisoarea şi amenzile nesemnificative stabilite de articolul vizat nu vor avea 

un character descurajator şi nu corespund interesului public urmarit prin norma 

penala respectiva - protectia deponentilor si a fondurilor altor persoane. În acelasi 

context, in considerarearepercusiunilor insolvabilitaçii unei banci pentru sectorul 

financiar si pentru deponenti si alti clienti ai bancii, ne pronuntam impotriva 

reducerii pedepsei cu inchisoarea pentru cauzarea intentionată a insolvabilitatii 

băncii (art.252 alin.(3)-(4) din Codul penal). In aceeasi ordine de 

idei, credem ca este necesard mentinerea pedepsei cu inchisoarea in marimea 

stabilita la alin.(1) al art.245/1 din Codul penal (Obtinerea ilegalasi/sau 

divulgarea informatiilor ce constituiesecret comercial sau bancar) si excluderea 

referintei la art.245/1 din Codul penal de la art.V pct.4 din proiect, avand in 

vedere cä norma respectiva este un corolar al protectiei acordate de legiuitor 

persoanelor vizate de secretul bancar.. 

 

2) Tinand cont de faptul cä intentia autorilor, aparent, este de a preciza organele 

de control vizate de proiect (ex. art.I , art.II, art.XII), consideram ca formularea 

„organul de control de stat a activitatii de intreprinzator sau un alt organ 

competent in controlul respectarii prevederilor  legislatiei din domeniul în care a 

fost savarsita fapta" (art.V pct.1-2, art.VII pct.12 din project) poate genera 

probleme de interpretare in privinta autoritatilor publice carora le revin 

responsabilitatile stabilite de proiectul de lege. Din acest motiv, propunem 

operarea cu termenul de "organe de control" la art.V pct.1-2, art.VII pct.3 si 

pct.12 din proiect si definirea acestuia in capitolul XIII din Codul penal si, 

respectiv, la art.6 din Codul de procedura penala, eventual prin trimitere la lista 

organelor de control din Anexa la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind 

controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator. Totodata, remarcam ca 

dispozitiile Legii nr.131 se aplica in totalitate pentru unele organe de control si 

partial sau in masura in carenu contravin legislaciei ce guverneaza activitatea 

anumitor organe de control (a se vedea art.1alin.(3)-(6) din Legea nr.131), apt ce 

art. 241/1 a fost revizuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. Normele au fost 

revizuite. 
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poate genera probleme de aplicare. 

3) Avand in vedere ca potrivit prevederilor art.VII pct.12 din proiect, şi anume 

art.276/1 alin.(4) propus la Codul de procedura penală, doar restituirea 

prejudiciului stabilit de organul de control sau de experti autorizaţi care 

reprezinta şi prejudiciul faptei infractionale constituie circumstanca care exclude 

urmarirea penala, consideram ca referinţa la „repararea prejudiciului" de la art.V 

pct.1 din proiect necesita a fi concretizată. În cadrul corelarii acestor prevederi, 

credem ca va necesita o reevaluare şi art.XII pct.6, care pune in sarcina organului 

de control "indicarea exacta a prejudiciului", fara a reţine distinccia de la art.VII 

pct.12 privind prejudiciul cauzat prin incalcarea cadrului legal din domeniul 

supravegheat de organul de control şi prejudiciul faptei infraccionale. 

4) Remarcam ca proiectul condiţioneaza excluderea urmaririi penale, pe langa 

alte condiţii, de executarea prescriptiei organului de control şi de restituirea 

prejudiciului (art.VII pct.12 din  proiect - art.276/1 alin.(4) din Codul de 

procedura penala). Proiectul nu reglementeaza insa actiunile ulterioare situatiei 

prevazute de alin.(3) al aceluiaş articol - „constatarea prejudiciului excede 

competenca organului de control". 

5) Înţelegem că enumerarea infracciunilor din continutul art.VII pct.12 din 

proiect, care contine infracciunile pentru care este posibila liberarea de 

raspundere penala, trebuie corelata cu cea de la art.V pct.2 din proiect, respectiv 

propunem excluderea referinţei la infracciunea de la art.245/5 (Refuzul 

intencionat de a dezvalui 5i/sau prezenta informatiile prevazute de legislacia 

privind piata financiara nebancara sau bancara) i la infractiunea de la art.245/1 

(Obtinerea ilegala i/sau divulgarea informatiilor ce constituie secret comercial 

sau bancar). Concomitent, consideram ca infractiunea de la art.245/5 ar trebui 

analizata suplimentar in raport cu infracciunea de la art.239/2 din Codul penal 

(Obstructionarea supravegherii bancare), in privinca eventualelor probleme de 

calificare legate de concurenţa normelor penale. In opinia noastra, In cazul 

incalcarilor legate de prezentarea informaciei catre Banca Nationala, faptele 

vizate vor fi calificate conform art.245/5 din Codul penal, in timp ce art.245/5 

este aplicabil in cazul refuzului bancii de a dezvalui/prezenta informatii catre 

public, catre alte autoritaci publice, deck Banca Nacionala (ex. Comisia 

Nationala a Piecei Financiare). Intru evitarea interpretarilor diferite, consideram 

 

Se acceptă parţial. Normele 

au fost revizuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. Vezi 

comentariile la pct. 1 din 

prezenta sinteză, în partea ce 

ţine de liberarea de pedeapsă 

penală. 

Totodată, menţionăm că 

lista infracţiunilor a fost 

revizuită  
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că se impune precizarea ipotezei de la art.245/5 din Codul penal. 

22. Curtea Supremă  

de Justiţie 

Lipsă de obiecţii şi propuneri  

 

                                                       Ministru                                                               Vladimir Cebotari.                        

 

 
 

 


