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Proiect 

 

LEGE 

privind modificarea Codului contravențional 

al Republicii Moldova nr. 218/2008 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Articolul I. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), se 

modifică după cum urmează: 

1. Articolul 18: 

în titlu, cuvîntul „mici” se substituie cu cuvintele „ și daunele”;  

alineatul unic devine alineatul (1); 

se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins: 

„(2) Caracterul considerabil sau esențial al daunei cauzate se stabilește luîndu-se 

în considerare valoarea, cantitatea și însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea 

materială și venitul acesteia, existența persoanelor întreținute, alte circumstanțe care 

influențează esențial asupra stării materiale a victimei, indiferent de proporții. 

(3) Caracterul considerabil sau esențial al daunei cauzate în cazul prejudicierii 

drepturilor și intereselor ocrotite de lege se stabilește luîndu-se în considerare gradul 

lezării drepturilor și libertăților fundamentale ale victimei.”.  

2. Articolul 19 se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) executarea ordinului sau dispoziției superiorului”. 

3. Se completează cu articolul 201 cu următorul cuprins: 

„Articolul 201. Executarea ordinului sau dispoziției superiorului 

(1) Nu constituie contravenție fapta prevăzută de legea contravențională, 

săvîrșită de persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziții a superiorului care 
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sunt obligatorii pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziția nu sunt vădit ilegale și dacă 

persoana care le-a executat nu a știut că ordinul sau dispoziția sunt ilegale. Răspunderii 

contravenționale pentru fapta săvîrșită este supusă persoana care a emis ordinul sau 

dispoziția ilegală. 

(2) Persoana care a comis intenționat contravenția în vederea executării 

ordinului sau dispoziției vădit ilegale ale superiorului răspunde contravențional în 

temeiuri generale. 

(3) Neexecutarea ordinului sau dispoziției vădit ilegale exclude răspunderea 

contravențională pentru neexecutare și/sau producerea de daune în legătura cu aceasta. 

(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică tuturor subiecților răspunderii 

contravenționale.”. 

4. Articolul 37: 

 alineatul (6), se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Demersul 

cu privire la înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu arest 

contravenţional, se examinează de către instanţa de judecată în termen de 30 zile.”; 

alineatul (8), se abrogă. 

5. La articolul 441 alineatul (1), cuvintele „a cărții a doua” se substituie cu 

cuvintele „a cărții întîi”. 

6. Articolul 54 alineatul (3), se abrogă. 

7. Articolul 89: 

la alineatul (1),  textul „de la 36 la 48” se substituie cu textul „de la 14 la 26”, 

iar textul „de la 40 la 60” se substituie cu textul „de la 10 la 20”; 

la alineatul (2), textul „de la 24 la 36” se substituie cu textul „de la 36 la 48”, iar 

textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 40 la 60”. 

8. La articolul 113 alineatul (5), după cuvintele „și de desecare” se completează 

cu cuvintele „pe terenuri, indiferent de modul lor de folosință și în rețeaua publică de 

canalizare sau în alte locuri neautorizate”, iar după cuvintele „a apelor uzate neepurate” 

se completează cu cuvintele „provenite din activități casnice și non-casnice,”. 
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9. Dispoziția articolului 120 se completează cu cuvintele „sau în scop de 

comercializare”. 

10. La articolul 1261 dispoziția se completează cu cuvintele „de boli oficial 

notificabile”. 

11. Articolul 128 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Încălcarea prevederilor actelor normative privind cerințele de biosecuritate 

indispensabile profilaxiei și controlului pestei porcine africane la mistreți 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplică 

persoanei fizice, cu amenda de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere.”. 

12. La articolul 130, în titlu și în dispoziție cuvîntul „prisăcilor” se substituie cu 

cuvîntul „stupinelor”. 

13. Articolul 131: 

la alineatul (4), cuvintele „producerea pentru comercializare a” se substituie cu 

cuvintele „producerea pentru comercializare, comercializarea”, iar cuvintele 

„neautorizate (fără licenţă)” se substituie cu cuvintele „neatestate în categoria de 

prăsilă”; 

la alineatul (5), cuvintele „Importul materialului biologic de prăsilă [regină 

(matcă), roi]” se substituie cu cuvintele „Importul, posesiunea și exploatarea 

materialului genitor”; 

la alineatul (6), cuvîntul „prisăcii” se substituie cu cuvîntul „stupinei”. 

14. La articolul 142 alineatul (2), cuvîntul „Circulația” se substituie cu cuvintele 

„Comercializarea și circulația”. 

15. La articolul 146 după cuvintele „obiectivele acvatice” se completează cu 

cuvintele „sau în rețeaua publică de canalizare”, iar după cuvintele „controlul calității 

lor” se completează cu cuvintele „și nedepășirii concentrației maxim admisibile de 

poluanți în apele uzate evacuate”. 

16. Articolul 154: 

6



la alineatul (1), cuvintele „menajere şi de altă natură” se substituie cu cuvintele 

„biodeşeuri, deşeuri municipale şi de altă natură”; 

la alineatul (3), după cuvîntul „evacuare” se completează cu cuvintele „ , tratare 

sau eliminare”; 

la alineatul (6), cuvintele „transportul, păstrarea şi prelucrarea lor” se substituie 

cu cuvintele „colectarea, transportarea, tratarea şi eliminarea lor”; 

la alineatul (7), cuvintele „menajere şi de altă natură” se substituie cu cuvintele 

„biodeşeuri, deşeuri municipale şi de altă natură”; 

la alineatul (10), cuvintele „colectării şi evacuării deşeurilor” se substituie cu 

cuvintele „sortării, colectării, tratării şi evacuării deşeurilor, neatingerea țintelor  

minime de recuperare sau reciclare a deşeurilor, precum și”; 

se completează cu alineatele (12)-(14) cu următorul cuprins: 

„(12) Nerespectarea cerinţelor de gestionare a deşeurilor periculoase privind: 

a) etichetarea, ambalarea şi clasificarea; 

b) reclasificarea ca deşeuri nepericuloase; 

c) amestecarea cu alte categorii de deşeuri; 

d) colectarea, transportarea şi depozitarea temporară 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe 

un termen de la 6 luni la un an. 

(13) Nerespectarea cerinţelor prevăzute de art.12 alin. (5)-(7) din Legea nr. 

209/2006 privind deşeurile de către producătorii şi distribuitorii de produse  

se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe 

un termen de la 3 luni la un an. 

(14) Lipsa autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor pentru activităţile 

de colectare, transportare, tratare, depozitare şi eliminare a deşeurilor  
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se sancţionează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe 

un termen de la 6 luni la un an.”. 

17. Articolul 1551 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins: 

„(12) Încălcarea regulilor de import, export, transportare, păstrare sau utilizare a 

substanţelor, materialelor, deșeurilor şi dispozitivelor nucleare şi/sau radioactive, dacă 

aceasta nu constituie o infracțiune 

se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 600 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”. 

18. Articolul 157: 

alineatul (2) se completează cu cuvintele „ , dacă fapta nu constituie infracțiune”; 

la alineatul (3), cuvintele „care au avut drept urmare mutilarea sau moartea 

animalului” se substituie cu cuvintele „care au cauzat vătămarea sănătății animalului”; 

 la alineatul (7) sancțiunea se completează cu textul „sau cu muncă neremunerată 

în folosul comunității de la 20 la 35 de ore”; 

la alineatul (8) în sancțiune după cuvintele „persoanei fizice” se completează cu 

textul „sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 35 de ore”; 

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Organizarea de activități competitive de tipul luptelor de animale 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere.”. 

19. Articolul 159 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 

„(41) Omiterea aplicării măsurilor complexe privind protecția rețelelor de gaze 

naturale care are ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale și/sau prin 

care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, 
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se sancționează cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.” 

20.  Articolul 162 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 162. Provocarea unui deranjament în rețelele electrice cu tensiune 

pînă la 1000 de volți 

(1) Provocarea din imprudență a unui deranjament în rețelele electrice cu 

tensiune pînă la 1000 de volți (la liniile aeriene, subterane și subacvatice de transport 

de energie electrică, la instalațiile de racord și de distribuție), avînd drept urmare o pană 

de curent în asigurarea consumatorilor cu energie electrică, 

se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale aplicată persoanei 

fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 30 de ore, cu amendă 

de la 30 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.” 

(2) Provocarea intenționată a unui deranjament în rețelele electrice cu tensiune 

pînă la 1000 de volți (la liniile aeriene, subterane și subacvatice de transport de energie 

electrică, la instalațiile de racord și de distribuție), avînd drept urmare o pană de curent 

în asigurarea consumatorilor cu energie electrică, 

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 60 de ore, 

cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere.”. 

21. La articolul 163, dispoziția va avea următorul cuprins: 

„Încălcarea cerințelor prevăzute în Regulamentul cu privire la protecția rețelelor 

electrice, care creează pericolul unei pene de curent, perturbarea funcționării normale a 

rețelelor electrice, deteriorarea rețelelor electrice, provocarea unor avarii, incendii, 

accidente, sau care pot avea drept urmare punerea în pericol a vieții oamenilor ori 

cauzarea de daune”. 
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22. Articolul 165: 

titlul se completează cu cuvintele „și/sau la instalațiile operatorului”; 

dispoziția va avea următorul cuprins: 

„Refuzul nemotivat de a asigura accesul la echipamentul de măsurare și/sau la 

instalațiile operatorului aflate pe proprietatea consumatorului final ori neasigurarea 

nemotivată a accesului consumatorului final la echipamentul de măsurare aflat pe 

proprietatea operatorului”. 

23. Articolul 167: 

în titlu, cuvintele „la efectuarea lucrărilor” se substituie cu cuvintele „sau a 

utilajelor acestora”; 

în dispoziție, cuvintele „la efectuarea lucrărilor” se exclud. 

24. Articolul 169: 

titlul se completează cu cuvintele „și la producerea, distribuția și/sau furnizarea 

energiei termice”; 

la litera l), după cuvintele „piaţa produselor petroliere” se completează cu 

cuvintele „ , furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi 

producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice”; 

litera q) va avea următorul cuprins: 

„q) nerespectarea de către operatorii de sistem a prevederilor Regulamentului cu 

privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, a 

Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei 

electrice, precum și a Regulamentului cu privire indicatorii de calitate a serviciilor de 

distribuție și furnizare a energiei termice și a Regulamentului cu privire la indicatorii 

de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”; 

se completează cu litera s) cu următorul cuprins: 

„s) încălcarea prevederilor Metodologiei formării și aplicării prețurilor la 

produsele petroliere, de către vînzătorii cu amănuntul a produselor petroliere principale 
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și a gazului lichefiat la calcularea prețului de comercializare cu amănuntul a produselor 

petroliere principale și a gazului lichefiat”. 

25. La articolul 171, în titlu și dispoziție cuvintele „intenționată a” și „la 

efectuarea de lucrări” se exclud. 

26. Articolul 177: 

în titlu cuvintele „în construcții” se substituie cu cuvintele „în amenajarea 

teritoriului, urbanism și construcții”; 

la alineatul (1): 

cuvintele „în construcții” se substituie cu cuvintele „în amenajarea teritoriului, 

urbanism și construcții”; 

se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) eschivarea de la asigurarea accesului public la documentația de urbanism și 

de amenajare a teritoriului unităților administrativ-teritoriale;”; 

la litera e), după cuvintele „neprecizarea în proiect a” se completează cu cuvintele 

„prevederilor certificatului de urbanism pentru proiectarea”; 

la litera i), cuvintele „şi autorizarea construcţiilor,” se substituie cu cuvintele 

„elaborarea și eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare, certificatelor de 

urbanism informative, autorizațiilor de construire sau desființare a”; 

la litera n), cuvintele „neînregistrarea autorizației de construire sau desființare la 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică” se substituie cu cuvintele „neinformarea de 

către emitent a Agenției pentru Supraveghere Tehnică despre eliberarea autorizației de 

construire sau desființare”; 

se completează cu litera o1) cu următorul cuprins: 

„o1) neafișarea panoului informativ la șantier sau necorespunderea acestuia cu 

prevederile actelor normative în domeniul construcțiilor”; 

la alineatul (2): 

cuvintele „în construcții” se substituie cu cuvintele „în amenajarea teritoriului, 

urbanism și construcții”; 
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se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 

„b1) lipsa proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcții, 

neîngrădirea șantierului de construcție, neconservarea șantierului de construcție 

conform proiectului, neconservarea construcțiilor avariate cu pericol de exploatare;”; 

litera d) va avea următorul cuprins: 

„d) proiectarea, verificarea, expertizarea sau  executarea ori desființarea 

construcțiilor fără respectarea prevederilor certificatului de urbanism pentru proiectare, 

autorizației de construire sau desființare ori nerespectarea exigențelor esențiale stabilite 

de art. 6 din Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcţii;”. 

litera i), cuvintele „a documentelor de execuţie” se substituie cu cuvintele „a 

documentației de proiect pentru construcţie”. 

27. La articolul 179, cuvintele „precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa 

legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă” se exclud. 

28. Articolul 180 alineatul (6), se abrogă. 

29. Articolul 183: 

 în titlu cuvintele „și a produselor farmaceutice de uz veterinar”  se exclud; 

 la alineatul (1) cuvintele „ori a produselor farmaceutice de uz veterinar” se 

exclud; 

la alineatul (2) cuvintele „sau a produselor farmaceutice de uz veterinar” se 

exclud; 

la alineatul (3) cuvintele „sau a produselor farmaceutice de uz veterinar” se 

exclud; 

la alineatul (4) cuvintele „sau a produselor farmaceutice de uz veterinar” se 

exclud. 

30. Articolul 196: 

în titlu, cuvintele „regulilor și” se exclud; 

la alineatul (1), cuvintele „regulilor și” se exclud; 
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la alineatul (2), cuvintele „profilaxie generală” se substituie cu cuvîntul 

„biosecuritate”, iar cuvintele „şi valorifică” se exclud; 

la alineatul (4), textul „bolilor epizootice declarate oficial, incluse în lista 

publicată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” se substituie 

cu textul „bolilor oficial notificabile incluse în lista publicată de Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor”; 

la alineatul (9), cuvintele „certificate veterinare” se substituie cu cuvintele 

„certificate sanitar-veterinare”, cuvîntul „starea” se substituie cu cuvîntul „sănătatea”, 

iar cuvintele „la mișcarea animalelor și a” se substituie cu cuvintele „la mişcarea 

animalelor şi transportarea produselor alimentare”; 

dispoziția alineatului (11) va avea următorul cuprins: 

„Eliberarea de către operatorii din domeniul alimentar a documentelor privind 

conformitatea calităţii, siguranţa şi igiena produselor alimentelor sau a subproduselor 

de origine animală destinate consumului uman, fără buletin de analiză, eliberat de 

laboratorul propriu autorizat sau de alte laboratoare autorizate”; 

dispoziția alineatului (13) va avea următorul cuprins: 

„Desfășurarea activităților de producere, depozitare, distribuție, comercializare 

sau transport a hranei pentru animale în lipsa autorizației autorității competente stabilită 

de Nomenclatorul actelor permisive din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de întreprinzător și/sau cu încălcarea normelor sanitar-veterinare 

și/sau fără documente care să ateste calitatea”; 

se completează cu alineatele (14) și (15) cu următorul cuprins: 

„(14) Producerea furajelor cu conținut medicamentos prin utilizarea altor produse 

sau substanțe în afara premixurilor medicamentate ori utilizarea acestor furaje cu 

încălcarea Legii nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar  

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei 

juridice. 
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(15) Desfășurarea activităților în domeniul alimentar supuse înregistrării pentru 

siguranța alimentelor în lipsa certificatului de înregistrare oficială pentru siguranța 

alimentelor stabilit de Nomenclatorul actelor permisive din Legea nr. 160/2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice.”. 

31. Articolul 1961: 

în tot cuprinsul articolului cuvintele „produselor farmaceutice de uz veterinar” se 

substituie cu cuvintele „medicamentelor de uz veterinar”; 

la alineatul (2), cuvîntul „rețetelor” se substituie cu cuvintele „prescripțiilor 

veterinare”; 

alineatul (4), va avea următorul cuprins: 

„(4) Lipsa documentelor care atestă proveniența și calitatea medicamentelor de 

uz veterinar, precum și administrarea medicamentelor de uz veterinar în alte scopuri 

decît cele pentru care au fost înregistrate 

se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 110 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”; 

alineatul (6), va avea următorul cuprins: 

„(6)  Nerespectarea prevederilor legale care reglementează producerea sau 

fabricarea, depozitarea, transportarea, distribuţia, comercializarea, păstrarea, 

etichetarea, nimicirea medicamentelor de uz veterinar, a aditivelor pentru hrana 

animalelor şi a hranei pentru animale 

se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”; 
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la alineatul (8), după cuvîntul „netransmiterea” se completează cu cuvintele 

„către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a”, iar textul „de 

import/export/utilizare” se substituie cu textul „de import, producere, export sau 

utilizare”, iar cuvintele „produselor farmaceutice de uz veterinar” se substituie cu 

cuvintele „medicamentelor de uz veterinar”; 

la alineatul (9), cuvîntul „instrucțiunilor” se substituie cu cuvintele „prospectelor 

de utilizare”, iar cuvintele „informarea în scris a autorității competente” se substituie 

cu cuvintele „coordonarea cu autoritatea competentă”; 

se completează cu alineatele (10)  și (11) cu următorul cuprins: 

„(10) Reambalarea medicamentelor de uz veterinar în afara unităților de 

fabricație a medicamentelor de uz veterinar și fără autorizația sau permisiunea 

producătorului acestora în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Legea nr. 119/2019 cu 

privire la medicamentele de uz veterinar 

se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei 

juridice. 

 (11) Introducerea pe teritoriul ţării, fabricarea, distribuirea, comercializarea cu 

amănuntul şi utilizarea medicamentelor de uz veterinar neînregistrate 

se sancţionează cu amendă de la 80 la 160 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 260 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”. 

32.  Articolul 224 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Exploatarea vehiculelor pe drumurile publice cu structura rutieră capitală şi 

cu structura rutieră uşoară care au pe roţi sau în caroserie noroi, materiale de construcţie 

ce se depun pe carosabil sau neluarea măsurilor de spălare a roților vehiculelor care 

părăsesc șantierul de construcție care au pe roți noroi sau materiale de construcție ce se 

depun pe carosabil 
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se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice cu aplicarea a 3 puncte de penalizare, cu amendă de la 15 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei juridice.”. 

33. Articolul 228: 

la alineatul (31), cuvintele „în față” se exclud; 

la alineatul (4), după cuvîntul „ecologice” se completează cu cuvintele „a 

vehiculelor reutilate neautorizat”; 

alineatul (8) va avea următorul cuprins: 

„(8) Exploatarea vehiculului utilat cu sistem de alimentare cu gaze la care este 

expirat termenul de testare periodică a rezervoarelor pentru gaze sau numărul acestora 

nu corespunde prevederilor normelor tehnice, 

se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice.”. 

34. Articolul 231 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 

„(6) Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce 

vehicule  

se sancţionează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale.”. 

35. Se completează cu articolul 2312 cu următorul cuprins: 

„Articolul. 2312. Încălcarea regulilor de efectuare a instruirii practice a 

candidaților în conducători de autovehicule pe drumurile publice 

(1) Efectuarea instruirii practice a candidaților în conducători de autovehicule pe 

terenuri care nu corespund condițiilor stabilite de Legea nr. 131/2007 privind siguranța 

traficului rutier sau pe drumurile publice pe itinerare nedeclarate în dosarul de notificare 

sau pe itinerarele necoordonate cu poliția  

se sancționează cu amendă de la 20 la 25 unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 35 la 50 unități convenționale aplicată persoanei juridice.   

(2) Efectuarea instruirii practice de către o persoană care nu este atestată 

profesional pentru a desfășura această activitate  
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se sancționează cu amendă de la 30 la 40 unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 50 la 70 unități convenționale aplicată persoanei juridice.”. 

36. La articolul 234, textul „de la 27 la 30” se substituie cu textul „de la 80 la 

140”, iar după cuvintele „persoanei fizice” se completează cu textul „cu sau fără 

privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la un 

an”. 

37. La articolul 2351, în titlu și în dispoziție cifra „7” se substituie cu cifrele „12”. 

38. În titlul Capitolului XIV, „Contravenții în domeniul comunicațiilor 

electronice, comunicațiilor poștale și al tehnologiei informației”, cuvintele „și al 

tehnologiei informației” se exclud. 

39. Articolul 246: 

în titlu, cuvintele „tehnologie a informație” se substituie cu cuvintele 

„comunicații poștale”; 

alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins: 

„(5) Furnizarea neautorizată a rețelelor sau a serviciilor de comunicații poștale 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(6) Furnizarea rețelelor sau a serviciilor de comunicații poștale într-o perioadă în 

care dreptul de furnizare a acestor rețele sau servicii a fost suspendat sau retras  

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.”. 

40. La articolul 247 alineatul (1), cuvintele „tehnologie a informație” se 

substituie cu cuvintele „comunicații poștale”. 

41. Articolul 2491 se completează cu alineatele (4)-(7) cu următorul cuprins: 
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„(4) Nepublicarea (nestabilirea) potrivit prevederilor Legii nr. 28/2016 privind 

accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de 

comunicații electronice, a condițiilor de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată 

a infrastructurii fizice și a documentelor pe care solicitantul urmează să le prezinte în 

vederea confirmării îndeplinirii acestor condiții 

se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(5) Refuzul neîntemeiat de a acorda acces pe proprietăți și/sau de utilizare 

partajată a infrastructurii fizice potrivit prevederilor Legii nr. 28/2016 privind accesul 

pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de 

comunicații electronice 

se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(6) Aplicarea tarifelor pentru dreptul de acces pe proprietăţi sau de utilizare 

partajată a infrastructurii fizice, care excedează valorile maxime stabilite în baza 

metodologiei, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

 (7) Nerespectarea deciziei de soluţionare şi/sau mediere a litigiilor dintre 

furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice şi cele dintre 

furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice şi persoanele care 

deţin sau controlează proprietăţile publice sau private, inclusiv infrastructura fizică, 

legate de obţinerea şi exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi de utilizare a 

infrastructurii fizice 
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se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice.”. 

42. Articolul 250:  

titlul va avea următorul cuprins: 

„Articolul 250. Încălcarea legislației, a reglementărilor și a normelor tehnice din 

domeniul comunicațiilor electronice și comunicațiilor poștale”; 

alineatul (2) se abrogă; 

alineatul (21) se abrogă; 

în dispoziția alineatului (3), după cuvintele „rețelele de comunicații electronice” 

se completează cu cuvintele „sau de comunicații poștale”. 

43. Articolul 255 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 255. Deteriorarea liniilor, instalaţiilor, echipamentelor de comunicaţii 

electronice şi poştale 

(1) Deteriorarea din imprudență a liniilor, instalaţiilor, echipamentelor de 

comunicaţii electronice şi poştale 

se sancţionează cu amendă de la 10 la 15 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 30 de ore, 

cu amendă de la 30 la 45  de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 30 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice. 

(2) Deteriorarea intenționată  a liniilor, instalaţiilor, echipamentelor de 

comunicaţii electronice şi poştale 

se sancţionează cu amendă de la 24 la 90 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 60 de ore, 

cu amendă de la 42 la 120  de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 30 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice.”. 
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44. Se completează cu articolul 2592 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2592. Împiedicarea activităţii Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 

Refuzul neîntemeiat de a oferi informaţiile sau documentele solicitate de 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei în procesul exercitării atribuţiilor, prezentarea intenționată a unor informaţii 

neautentice sau incomplete, neprezentarea în termenul stabilit de lege a informaţiilor şi 

a documentelor solicitate, precum și împiedicarea accesului în încăperile sau pe 

teritoriul amplasării sistemelor de comunicații electronice a  persoanului abilitat cu 

funcții de control al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru efectuarea controlului  

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice.” 

45. Articolul 266 alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă 

fixă în termenul stabilit de Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și 

termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 

se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale.”. 

46. Articolul 269 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 269. Încălcarea cerințelor privind producerea, depozitarea, plasarea 

pe piață, comercializarea produselor alimentare și informarea consumatorilor cu privire 

la produsele alimentare 

 Încălcarea cerințelor prescrise sau declarate prin: 

a) producerea, importul, depozitarea, plasarea pe piață sau comercializarea 

produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerințelor esențiale (cerințe privind 

asigurarea inofensivității produselor și serviciilor pentru viața și sănătatea oamenilor) 
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și/sau cu încălcarea cerințelor privind protecția intereselor consumatorilor: informația 

cu privire la denumirea produsului alimentar, lista ingredientelor, orice ingredient sau 

adjuvant tehnologic sau substanță care provoacă alergii sau intoleranță, utilizat la 

fabricarea sau prepararea unui produs alimentar și încă prezent în produsul finit, 

cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingrediente, cantitatea netă de produs 

alimentar, informații referitoare la valabilitatea produsului alimentar: data-limită de 

consum ori data durabilității minimale sau data fabricării și termenul de valabilitate, 

condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile de utilizare, numele sau denumirea 

comercială și adresa operatorului din domeniul alimentar, țara de origine sau locul de 

proveniență pentru anumite categorii de produse, instrucțiuni de utilizare, în cazul în 

care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar, declarația 

nutrițională, mențiunea privind identificarea lotului 

se sancționează cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei 

juridice; 

b) plasarea pe piață a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-limită 

de consum ori data durabilității minimale sau datei fabricării și termenului de 

valabilitate sau după plasarea pe piață a produselor perisabile după expirarea datei-

limite de consum sau a termenului de valabilitate  

se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe 

un termen de la 3 luni la un an.”. 

47. Articolul 284:  

alineatul (5), se abrogă; 

la alineatul (10), cuvintele „în locațiune” se substituie cu cuvintele „în folosință”; 

alineatul (11) se abrogă. 
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48. La articolul 285 alineatul (2), după cuvintele „stabilite de legislație a 

declarațiilor vitivinicole” se completează cu cuvintele „și a altor declarații prevăzute de 

actele normative”. 

49. Articolul 295 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 295. Încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de 

întocmire și prezentare a situațiilor sau rapoartelor financiare 

(1) Nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității 

și de aplicare a standardelor de contabilitate și a normelor metodologice privind 

evidența contabilă și raportarea financiară, elaborare și aplicare a politicilor contabile 

se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(2) Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu 

regim special, precum și nerespectarea cerințelor de întocmire a acestora, cu excepția 

tranzacțiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul 

neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia 

se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(3) Deținerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de 

proveniență a acestora și a faptelor economice fără documentarea și reflectarea acestora 

în contabilitate 

se sancționează cu amendă de la 25 la 75 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

(4) Nerespectarea cerințelor legislației privind aplicarea conturilor contabile și 

înregistrarea în registrele contabile a faptelor economice, precum și a regulilor privind 

efectuarea inventarierii 
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se sancționează cu amendă de la 5 la 10 unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 10 la 20 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(5) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la 

expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Agenția Națională 

a Arhivelor, sau nerestabilirea lor în termen de pînă la 3 luni din data constatării faptului 

respectiv 

se sancționează cu amendă de la 10 la 15 unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 30 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(6) Nerespectarea cerințelor legislației privind formatul, modul și termenele de 

întocmire, prezentare și publicare a situațiilor financiare individuale sau rapoartelor 

financiare, situațiilor financiare sau rapoartelor consolidate, a raportului conducerii, 

raportului consolidat al conducerii, raportului auditorului, raportului privind executarea 

bugetului autorității publice 

se sancționează cu amendă de la 20 la 40 unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 70 unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(7) Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare individuale și 

a situațiilor financiare consolidate 

se sancționează cu amendă de la 60 la 80  de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(8) Neîntocmirea actului de achiziție de produse din fitotehnie și/sau horticultură 

și/sau de obiecte ale regnului vegetal și/sau includerea în acesta a datelor neveridice 

se sancționează cu amendă de la 20 la 40 unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 20 la 60 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.”. 

50. Articolul 3131 va avea următorul cuprins: 
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„Articolul 3131. Favoritismul 

Acordarea de sprijin, preferinţe, privilegii sau crearea avantajelor unor persoane 

fizice sau juridice, întreprinsă în exerciţiul funcţiei de către agentul public, dacă fapta 

nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 

se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă cu amendă de la 72 la 150 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de 

a desfăşura o anumită activitate sau de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 6 

luni la un an.” 

51. Articolul 3132: 

la alineatul (1), în sancțiune, cuvintele „cu privarea” se substituie cu cuvintele 

„cu sau fără privarea”; 

la alineatul (2), în sancțiune, cuvintele „cu privarea” se substituie cu cuvintele 

„cu sau fără privarea”. 

52. La articolul 3134, textul „cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o 

anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcţii publice şi funcţii de demnitate publică, 

pe un termen de la 6 luni la un an,” se exclude. 

53. Se completează cu articolul 3137 cu următorul cuprins: 

 „Articolul 3137. Neluarea de către conducătorul entității publice a măsurilor de 

asigurare a integrității în cadrul entității publice 

Neluarea de către conducătorul entității publice a măsurilor de asigurare a 

integrității în cadrul entității publice stabilite de Legea integrității nr. 82/2017 

se sancţionează cu amendă de la 120 la 200 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcţii de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o 

anumită activitate sau de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 6 luni la un an.”. 

54. Articolul 3141 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 3141. Neasigurarea măsurilor de protecţie a avertizorului de 

integritate 

24



(1) Neluarea de către angajator a măsurilor de asigurare a dezvăluirii practicilor 

ilegale în cadrul entităţii prevăzute de Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de 

integritate, nerespectarea confidenţialităţii angajaţilor care dezvăluie practici ilegale 

(divulgarea identității avertizorului de integritate) şi neasigurarea măsurilor de protecţie 

a angajaţilor recunoscuţi în calitate de avertizori de integritate 

se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcţie de răspundere. 

 (2) Răzbunarea împotriva avertizorului de integritate 

se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere.”. 

55. Articolul 315 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 315. Luarea sau darea de recompensă nelegitimă sau de folos material  

(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea (luarea) personal sau prin mijlocitor de 

către un salariat dintr-o întreprindere, instituție sau organizație, de recompensă 

nelegitimă sau de folos material pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea 

unor servicii în sfera sistemului de învățământ, comerțului, alimentației publice, 

transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări și 

servicii ce țin de obligațiile de serviciu ale acestui salariat, dacă fapta nu întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii, 

se sancționează cu amendă de la 60 la 300 de unități convenționale, cu sau fără 

privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate sau de a deține anumite funcții 

pe un termen de la 3 luni la un an. 

(2) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, precum și 

instigarea sau organizarea la colectarea de recompense nelegitime sau de foloase 

materiale destinate salariatului dintr-o întreprindere, instituție sau organizație, de 

recompensă nelegitimă sau de folos material pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru 

prestarea unor servicii în sfera sistemului de învățământ, comerțului, alimentației 
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publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări 

și servicii ce țin de obligațiile de serviciu ale acestui salariat, dacă fapta nu întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii, 

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore.”.  

56. Articolul 326: 

titlul articolului se completează cu cuvintele „și ale prevederilor imperative 

legate de publicitatea imobiliară din alte acte normative”; 

la alineatul (11), cuvintele „a contractelor privind investiţiile în construcţii” se 

substituie cu cuvintele „a contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în 

construcție”; 

se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins: 

„(12) Neîndeplinirea obligaţiei, prevăzute de art. 1293 din Codul civil, privind 

înregistrarea arendei terenurilor agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv 

la primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul 

se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale aplicată persoanei 

juridice.”. 

57. Articolul 327: 

la alineatul (1), în sancțiune textul „de la 2 la 4” se substituie cu textul „de la 10 

la 20”, iar textul „de la 6 la 12” se substituie cu textul „de la 20 la 40”; 

la alineatul (2), în sancțiune textul „de la 3 la 6” se substituie cu textul „de la 12 

la 24”, iar textul „de la 12 la 24” se substituie cu textul „de la 40 la 60”. 

58. Sancțiunea articolului 330 va avea următorul cuprins: 

„se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere, cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice.”. 

26



59. Articolul 336: 

alineatul unic devine alineatul (1); 

cuvintele „de menținere a ordinii publice” se substituie cu cuvintele „de 

menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, asigurarea siguranței circulației 

rutiere, de executare a hotărîrilor instanței de judecată și documentelor executorii” 

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Aceleași acțiuni de la alin. (1) însoțite de violență fizică sau manifestarea în 

orice mod a amenințării cu aplicarea violenței, inclusiv verbal 

se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități convenționale, cu muncă 

neremunerată în folosul comunității de la 40 la 70 de ore sau cu arest contravențional 

de la 3 la 5 zile.”. 

60. Articolul 344 alineatul (3) litera a), se completează cu cuvintele „refuzul 

nejustificat de a prezenta (înmîna) registrul de reclamații, nesoluționarea reclamației în 

termenii stabiliți de lege;”. 

61. Articolul 351, se abrogă. 

62. Articolul 353: 

la alineatul (1), cuvintele „de menținere a ordinii publice” se substituie cu 

cuvintele „de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, asigurarea siguranței 

circulației rutiere, executarea hotărîrilor instanței de judecată și documentelor 

executorii”, iar textul „de la 6 la 15” se substituie cu textul „de la 10 la 25”; 

la alineatul (2), cuvintele „de menținere a ordinii publice” se substituie cu 

cuvintele „de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, asigurarea siguranței 

circulației rutiere, executarea hotărîrilor instanței de judecată și documentelor 

executorii” iar textul „de la 21 la 45” se substituie cu textul „de la 30 la 45”. 

63. Se completează cu articolul 3551 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3551. Cerșitul însoțit cu simularea unei dizabilități 

Fapta persoanei care, simulînd o dizabilitate fizică sau psihică, apelează la mila 

publicului, cerînd ajutor material, 
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se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore.”. 

64. La articolul 357 alineatul (2), textul „de la ora 18 pînă la ora 8” se substituie 

cu textul „în zilele de duminică, precum și în timpul săptămînii de la ora 18 pînă la ora 

8”. 

65. Se completează cu articolul 3654 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3654. Încălcarea legislaţiei în domeniul protecţiei antiteroriste  

(1) Încălcarea prevederilor Regulamentului privind protecția antiteroristă a 

infrastructurii critice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 701/2018 prin lipsa dotării 

obiectivului de infrastructură critică cu paşaport antiterorist, lipsa planul de pază a 

obiectivului sau nerespectarea condiţiilor de evaluare, testare, revizuire şi actualizare a 

acestora  

se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale persoanei cu 

funcţie de răspundere, cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice.  

(2) Neexecutarea prescripţiilor obligatorii privind înlăturarea neajunsurilor 

depistate, precum şi privind realizarea altor măsuri de asigurare a securităţii 

antiteroriste la obiectivul infrastructurii critice emise în conformitate cu Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea testelor atiteroriste aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 996/2018 

se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale persoanei cu 

funcţie de răspundere, cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice.”. 

66. La articolul 374 alineatul (3), cuvintele „în cazurile expres prevăzute de 

prezentul cod” se exclud. 

67. Articolul 376 alineatul (3) se completează cu cuvintele „cu excepția cazurilor 

prevăzute de prezentul cod.”. 

68. Articolul 386 alineatul (2): 
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la litera e), textul „art. 396 alin. (4);” se substituie cu textul „art. 396 alin. (31);”; 

la litera f), textul „art. 396 alin. (4);” se substituie cu textul „art. 396 alin. (31);”. 

69. Articolul 388 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Martor este persona care are cunoștință despre o faptă sau împrejurare de 

natură să servească aflării adevărului în procesul contravențional, citată de către 

autoritatea competentă sau care face declarații în modul prevăzut de prezentul cod în 

această calitate.”. 

70. Articolul 396 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 

„(31) Procurorul este în drept să verifice legalitatea acțiunilor agentului 

constatator din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, ale Centrului 

Național Anticorupție sau ale Serviciului Vamal la înregistrarea sesizărilor despre 

săvîrșirea contravențiilor și în urma verificării efectuate, după caz,  să pornească 

procesul contravențional sau să atace decizia agentului constatator în instanța de 

judecată”. 

71. La articolul 398 alineatul (1), textul „art. 157 alin. (7) și (8)” se substituie cu 

textul „art. 157 alin. (5), (7) și (8)”, se completează cu textul „ , art. 364 alin. (1) și (9)”. 

72. La articolul 399 alineatul (1), cuvintele „a cărții a doua” se substituie cu 

cuvintele „a cărții întîi”. 

73. Articolul 400: 

la alineatul (1), textul „art. 157 alin. (4), (6)-(10)” se substituie cu textul „art. 157 

alin. (1)-(4), (6), (9)-(11)”, textul „art. 364 alin.(2), (5), (9)” se substituie cu textul 

„art.364 alin. (2), (5), (6)”; 

la alineatul (4), textul „art.157 alin.(6), (9) şi (10)” se substituie cu textul „art. 

157 alin. (1)-(4), (6), (9)-(11)”; 

la alineatul (5) textul „art.157 alin.(6), (9) şi (10)” se substituie cu textul „art. 157 

alin. (9)-(11)”. 

74. Articolul 401: 
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la alineatul (1), cifrele „3131” se exclud, iar după cifrele „3133” se completează 

cu cifrele „3134”, iar cuvintele „se examinează” se substituie cu cuvintele „se constată 

și se examinează”; 

la alineatul (11), cifrele  „313, 315” se substituie cu cifrele „313, 3131, 3137, 315”. 

75. La articolul 402 alineatul (1), cifrele „330” se substituie cu cifrele „3271”, 

cifrele „295” se substituie cu textul „295 alin. (1)-(5), (7) și (8)”, iar după cuvintele 

„conform competenței de către” se completează cu cuvintele „Agenția Achiziții 

Publice”. 

76. La articolul 4041 alineatul (1), se completează cu cuvintele „săvîrșite în 

domeniile de activitate ce țin de competența sa”. 

77. La articolul 405 alineatul (1), textul „art.115–119” se substituie cu textul „art. 

115, 117-119”. 

78. Articolul 408: 

alineatul (1), textul „și art. 349 alin.(4)” se substituie cu textul „și art. 349 alin. (4) și 

(6); 

alineatul (2), textul „art. 344 și” se substituie cu textul „ , art. 344, art. 349 alin. (6) și”. 

79. Articolul 410: 

la alineatul (1), textul „art. 273 pct.1), 2), 4), 6), 10)–14)”, se substituie cu textul 

„art. 273 pct.1), 4), 6), 10), 11)”, textul „art. 276,” se exclude, iar textul „278-281” se 

substituie cu textul „art. 278 pct. l), 2), 4), 5), art. 279-281”; 

la alineatul (11), textul „art. 273 pct.1), 2), 4), 6), 10)–13)” se substituie cu textul 

„art. 273 pct.1), 4), 6), 10), 11)”, textul „278-281” se substituie cu textul „art. 278 pct. 

l), 2), 4), 5), art. 279-281”. 

80. Articolul 411: 

la alineatul (1), după cifra „84” se completează cu textul „159 alin. (4)”, iar după 

cuvintele „se constată” se completează cu cuvintele „și se examinează”; 

la alineatul (11), după cuvîntul „constată” se completează cu cuvintele „și 

examinează”, iar după cifra „84” se completează cu textul „159 alin. (4)”; 
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alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Sunt în drept să examineze cauzele contravenţionale şi să aplice sancţiuni 

directorul general și directorii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.”. 

81. Articolul 414: 

la alineatul (1), după textul „art. 114 alin. (3)” se completează cu textul „art. 128 

alin. (3)”, textul „art.157 alin.(1)–(3) şi alin.(5), (61)” se substituie cu textul „art. 157 

alin. (5) și (61), iar cifrele „2841” se exclud;  

alineatul (4), se completează cu cuvintele „șeful Direcției controlul siguranței și 

calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice și șeful 

Direcției siguranța ocupațională.”. 

82. Articolul 418: 

la alineatul (1), după cuvintele „se constată” se completează cu cuvintele „și se 

examinează”; 

la alineatul (2), cuvintele „conducătorul Agenției Rezerve Materiale și adjuncții 

lui” se substituie cu cuvintele „directorul Agenției Rezerve Materiale și adjunctul lui.”; 

alineatul (3), se abrogă. 

83. La articolul 419 alineatul (1), textul „la art. 330” se substituie cu textul „la 

art. 295 alin. (6) și art. 330”. 

84. La articolul 4231 alineatul (1), textul „3651 şi 3652” se substituie cu textul 

„3651, 3652 şi 3654”. 

85. Articolul 4233: 

la alineatul (1), textul „art. 3191 și 3302” se substituie cu textul  „art. 3132, 3134, 

3191 și 3302”; 

la alineatul (3), textul  „art. 3132, 3134 - 3136 ” se substituie cu textul „art. 3135 și 

3136”. 

86. Articolul 42310: 
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la alineatul (1), după textul „art.1041” se completează cu cifrele „116”, textul 

„art.157 alin.(1)–(3), (5)–(10),” se substituie cu textul „art. 157 alin. (5), (7) și (8)”,  iar 

textul „art. 326 alin. (1) şi (11)” se substituie cu textul „art. 326 alin. (1)-(12)”; 

la alineatul (3), textul „art. 157 alin. (7) și (8)” se substituie cu textul „art. 157 

alin. (5), (7) și (8)”, textul „art. 178 și 179” se substituie cu textul „art. 116, 178 și 179”. 

87. Articolul 432: 

la litera e), cuvintele „reținerea sau” se exclud; 

se completează cu litera i), cu următorul cuprins: 

„i) ridicarea și aducerea vehiculului la parcare.”. 

88. La articolul 434 alineatul (1), cuvintele „neîntîrziat” se substituie cu 

cuvintele „în cel mult 3 ore”. 

89. Articolul 435 alineatul (2): 

textul „dar nu mai mult de 24 de ore:” se substituie cu textul „sau în lipsa acesteia 

în cazuri excepționale, cu ulterioara autorizare, dar nu mai mult de 24 de ore în ambele 

cazuri:”; 

se completează cu litera c), cu următorul cuprins: 

„c) există unul din cazurile prevăzute la alin. (1) și (3) ale art. 166 din Codul de 

procedură penală și persoana este suspectată de săvîrșirea unei contravenții pentru care 

sancțiunea prevede arestul contravențional.”. 

90. La articolul 439 cuvîntul „reținerea” la orice formă gramaticală se substituie 

cu cuvîntul „ridicarea” la forma gramaticală corespunzătoare. 

91. În capitolul V1,  textul „Titlul II Partea specială” se exclude. 

92. Textul „Capitolul VI CONSTATAREA FAPTEI 

CONTRAVENŢIONALE” se substituie cu textul „Titlul II PARTEA SPECIALĂ 

Capitolul VI CONSTATAREA FAPTEI CONTRAVENŢIONALE”. 

93. La articolul 440 alineatul (3), cuvîntul „şi” se exclude, iar la final se 

completează cu cuvintele „şi să emită decizia asupra cauzei”. 

94. Articolul 443: 
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alineatul (6) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: 

„În lipsa unui martor, agentul constatator va consemna motivele care au condus 

la încheierea procesului-verbal în acest mod.”; 

se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins: 

„(61) Nu poate avea calitatea de martor în condițiile alin. (6) un alt agent 

constatator.”. 

95. Articolul 446: 

la litera a), textul „art. 20-311” se substituie cu textul „art. 201-311”; 

se completează cu litera e), cu următorul cuprins: 

„e) în cazul contravențiilor constatate la punctele de trecere a frontierei de stat, 

dacă persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional recunoaște 

contravenția săvârșită și acceptă sancțiunea sub formă de amendă stabilită de agentul 

constatator, cu eliberarea chitanței de încasare a amenzii conform art. 447.” 

96. Articolul 447 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) În cazul recunoașterii de către persoana în a cărei privință a fost pornit 

procesul contravențional a contravenției și acceptării sancțiunii sub formă de amendă 

stabilită de către agentul constatator, acesta din urmă eliberează chitanța de încasare a 

amenzii la locul constatării contravenției care conține următoarele: 

a) data, ora şi locul de efectuare a plăţii; 

b) numele, prenumele, ziua, luna, anul nașterii, codul numeric personal şi 

domiciliul persoanei sancţionate; 

c) numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, autoritatea pe care o 

reprezintă; 

d) norma contravenţională în al cărei temei este aplicată sancţiunea și 

circumstanțele care au importanță pentru stabilirea faptei și a consecințelor juridice; 

e) suma amenzii aplicate; 

f) suma amenzii achitate; 

g) semnăturile părţilor.”. 
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97. La articolul 4471 alineatul (3) punctul 8), textul „în cel mult 72 de ore de la 

stabilirea amenzii;” se substituie cu textul „în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 

aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale;”. 

98. La articolul 448 alineatul (4) cifra „3” se substituie cu cifra „5”. 

99. Articolul 4512 alineatul (1): 

litera b), se completează cu cuvintele „numărul legitimației sau a unui alt act care 

stabilește identitatea acestuia;”; 

la litera c), cuvintele „al agentului constatator” se substituie cu cuvintele „ al 

persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional”. 

100. Articolul 4513 alineatul (3): 

la litera b), cuvintele „a cărții a doua” se substituie cu cuvintele „a cărții întîi”; 

la litera c), cuvintele „a cărții a doua” se substituie cu cuvintele „a cărții întîi”; 

 se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) neconsemnarea în decizia agentului constatator a mențiunilor de la art. 4512 

alin. (1). Dispozițiile de la art. 445 se aplică în mod corespunzător.”. 

101. Articolul 4514 alineatul (2) punctul 2): 

la litera a), cuvintele „achitării persoanei sau” se exclud; 

litera b), se completează cu cuvintele „dacă acesta a contestat decizia agentului 

constatator.”. 

102. La articolul 4515 alineatul (6), textul „art. 444, 4514 ” se substituie cu textul 

„art. 444, 4513 și 4514”. 

103. Articolul 454: 

 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

 „(1) Cauza contravenţională se judecă în termen rezonabil, dar nu mai mult de 2 

luni de la data intrării dosarului în instanţa de judecată. Criteriile de determinare a 

termenului rezonabil sunt: complexitatea cauzei, comportamentul participanţilor la 

proces, conduita instanţei judecătoreşti şi a agentului constatator, importanţa procesului 
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pentru cel interesat. Respectarea termenului rezonabil de judecare a cauzei se asigură 

de către instanţă.”; 

la alineatul (2), textul „termenul de judecare a cauzei cu 15 zile” se substituie cu 

cuvintele „termenul de judecare a cauzei cu o lună”. 

104. La articolul 455 alineatul (5), după cuvintele „participarea făptuitorului” 

se completează cu cuvintele „și a apărătorului acestuia”, iar după cuvintele „rea-voință 

a făptuitorului” se completează cu cuvintele „și nici a apărătorului acestuia”. 

105. Articolul 475: 

la alineatul (2): 

litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) instanţa de judecată sau autoritatea competentă care a emis decizia asupra 

cauzei contravenţionale nu s-a expus asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei 

contravenientului ori instanţa de judecată  sau autoritatea competentă s-a pronunţat în 

privinţa unui alt subiect de drept decît persoana care a săvîrşit fapta contravenţională;”; 

la litera g), după cuvintele „instanţa de judecată” se completează cu cuvintele 

„sau autoritatea competentă care a emis decizia asupra cauzei contravenţionale”, iar 

după cuvîntul „hotărîrii” se completează cu cuvintele „sau deciziei”; 

la alineatul (3), după cuvintele „cauza/contestaţia” se completează cu textul „sau 

în instanţa de fond conform competenţei teritoriale, în cazul în care decizia  aupra 

cauzei contravenţionale a fost emisă de autorităţile prevăzute la art. 393 alin. (1) lit. b)-

d).”. 

106.  La articolul 476 alineatul (2) se completează cu textul „sau în instanţa de 

fond conform competenţei teritoriale, în cazul în care decizia  asupra cauzei 

contravenţionale a fost emisă de autorităţile prevăzute la art. 393 alin. (1) lit. b)-d).” 

Articolul II. – Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a trei luni de la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
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