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MEMORIU PUBLIC

Independenţa avocatului este una din condiţiile necesare pentru funcţionarea, în cadrul unui sistem 
democratic, a principiilor de justiţie legală şi echitabilă. Orice împiedicare sau exercitare a unor presiuni şi 

ameninţări la adresa celor care apară drepturile fun-
damentale, reprezintă o manifestare a totalitarismu-
lui, ceea ce este incalificabil într-un stat de drept.

 În exercitarea profesiei sale, avocatul este inde-
pendent şi se supune numai legii, Statutului profe-
siei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. 
Avocatul este liber în alegerea poziţiei sale şi nu este 
obligat să coordoneze această poziţie cu nimeni, în 
afară de client. Prin lege se interzice imixtiunea în 
exercitarea profesiei de avocat, iar statul este obligat 
să asigure respectarea şi protejarea libertăţii în exer-
citarea profesiei respective, fără discriminare şi fără 
intervenţii nejustificate din partea autorităţilor sale 
sau ale publicului. 

Contrar acestor deziderate, în Republica Moldo-
va, avocatura, în general, a cunoscut perioade în care, 
pe lângă menirea ei firească de a apăra justiţiabilii în

relaţiile lor cu particularii şi împotriva abuzurilor autorităţilor, a fost obligată să-şi apere propriii breslaşi, 
deveniţi, la rândul lor, ţinta unor atacuri fie din partea instituţiilor statului, fie a elementelor obscure ale 
acestuia.

Timp de opt ani întreaga societate a fost informată despre anchete penale şi contravenţionale, interoga-
torii şi percheziţii puse în aplicare contrar principiilor şi normelor de drept împotriva avocaţilor care nu 
acceptau un sistem plămădit la adăpostul guvernanţilor din acele timpuri. 

Cazurile avocaţilor Roman Zadoinov, Ana Ursachi, Eugen Tetelea, persecutaţi pentru faptul că au recla-
mat în instanţele naţionale, dar şi internaţionale acţiuni ilegale ale organelor de drept, acte de tortură şi alte 
grave încălcări ale drepturilor omului, au fost pe larg mediatizate şi doar intervenţiile prompte ale Uniunii 
Avocaţilor şi ale unor importante organizaţii internaţionale au făcut ca dezmăţul să fie curmat.

Spre regret, aceleaşi instituţii de stat au perpetuat practici şi tehnici similare şi după 7 aprilie 2009, când 
am sperat cu toţii la o schimbare calitativă a instituţiilor statului, inclusiv în modul lor de abordare a rolului 
avocatului într-o societate democratică, într-un stat de drept.

Chiar preambulul Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, căruia tindem să ne rali-
em, statuează că într-o societate întemeiata pe respect faţă de justiţie, avocatul are un rol iminent. Misiunea 
sa nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Într-un Stat de drept, avocatul 
este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi libertăţile acestora: el este, 
deopotrivă, sfătuitorul şi apărătorul clientului său. 

Misiunea de avocat îi impune îndatoriri şi obligaţii multiple, uneori aparent contradictorii, faţă de cli-
ent, faţă de tribunale şi celelalte autorităţi în faţa cărora avocatul îşi asistă sau îşi reprezintă clientul, faţă 
de profesia sa, în general, şi fiecare confrate, în particular, faţă de public, pentru care o profesie liberală şi 
independentă, supusă respectării normelor pe care ea şi le-a impus, este un mijloc esenţial de apărare a 
drepturilor omului în faţa Statului şi a altor puteri.

Uniunea Avocaţilor este şi astăzi destinatara unor mesaje şi sesizări venite din partea membrilor săi, 
supuşi unor evidente persecuţii determinate de modul în care aceştia au ales să-şi apere clienţii. Sesizările 
avocaţilor Ştefan Balmuş şi Andrei Năstase, făcute în acest sens, sunt cele mai recente aflate pe ordinea de 
zi a şedinţei Consiliului Uniunii desfăşurate la 28 septembrie 2012. 
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 Insistăm pe cazul avocatului A.Năstase, care, deşi vizează o speţă anume, legată de „atacurile raider” 
asupra domeniul financiar-bancar, realizate în mod identic prin acte emise de un grup restrâns de jude-
cători, defineşte exact noţiunea de imixtiune, în activitatea de avocat, în special, şi în actul de justiţie, în 
general.

Din sesizarea avocatului desprindem referinţe cu privire la „instanţe şi instituţii controlate politic, ma-
nipulări de registre, dosare substituite, dosare distribuite pe interes, sperjururi, tăinuiri de acte irevocabile 
şi de probe, decizii judecătoreşti emise pe bază de documente false…” etc., stare de fapt cunoscută mediului 
de specialitate şi cu prilejul altor dosare de rezonanţă.

În ciuda unei largi mediatizări a cauzei clienţilor săi, a sesizărilor publice făcute ca apărător în adresa 
Preşedintelui Republicii Moldova, a Primului-ministru, a Consiliului Superior al Magistraturii, în pofida 
sprijinului unor avocaţi cu renume din străinătate, dar şi al multor colegi de breaslă de la noi, al unor im-
portante instituţii mediatice, al unor foşti şi actuali miniştri şi ambasadori, procurori şi judecători, scriitori, 
ziarişti, oameni de cultură şi ştiinţă, avocatul Năstase a ajuns ţinta unei scheme binecunoscute, de obstruc-
ţionare a activităţii sale de licenţiat în drept şi apărător al celor doi oameni de afaceri, Victor şi Viorel Ţopa, 
atât în procedurile interne fabricate, cât şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Alături de avocat, acuzat pe nedrept de confecţionarea unui înscris ce-i disculpa clientul, precum şi de 
lipsa de împuterniciri, deşi acestea au fost nu doar eliberate în scris, ci şi făcute publice chiar de către man-
danţi, aceleaşi instituţii au supus interogatoriului şi chiar unor proceduri penale iniţiate in rem,- martorii 
apărării. Cei din urmă, foşti lucrători de onoare ai Procuraturii, sunt umiliţi şi acuzaţi de darea declaraţiilor 
false. 

Pe fundalul răspunsului Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii din 9 iulie 2012 prin care a 
fost dezlegat Nodul Gordian al atacurilor raider din Republica Moldova, susţinându-se fără echivoc că afir-
maţiile avocatului Andrei Năstase din petiţia adresată Preşedintelui RM, Primului-ministru şi CSM-ului 
corespund realităţii, pe fundalul unor probe concludente ce arată că acuzaţiile aduse avocatului nu şi-au gă-
sit confirmare, acţiunile Procuraturii şi ale CCCEC şi actele emise de aceste instituţii, constituie nu doar o 
imixtiune ordinară, dar şi un act de intimidare flagrantă a avocatului în misiunea de apărare a clienţilor săi.

Privite prin prisma modului impropriu de înregistrare şi iniţiere a procedurilor împotriva avocatului, 
constatăm că, de fapt, actele organelor de drept sunt sabia lui Damocles asupra apărătorului ales al clien-
ţilor săi.

Or, chiar şi tergiversarea sau sistarea unor asemenea proceduri pe motiv că „la moment nu sunt teme-
iuri pentru declanşarea unor investigaţii sub aspect penal” nu exclude reactivarea lor la iniţiativa comandi-
tarilor, aşa cum ne-au obişnuit organele coercitive ale statului de-a lungul timpului.

Deşi se ştie că, potrivit reglementărilor profesiei de avocat, multitudinea îndatoririlor care îi revin im-
pun independenţa absolută a acestuia, scutită de orice presiune, dar practicile nefaste aplicate în Republica 
Moldova nu numai că pun în pericol integritatea profesională a apărătorilor, ci contribuie, în mod direct, la 
distorsionarea imaginii statului de drept în raport cu instituţiile europene şi internaţionale.

Sesizările la care au apelat avocaţii nominalizaţi, dar şi alţii care se regăsesc drept victime cotidiene 
ale unui sistem abuziv şi rudimentar, ameninţaţi sau intimidaţi, obstrucţionaţi sau nedreptăţiţi de unele 
instituţii obediente, le calificăm drept grav semnal de alarmă pentru starea dezastruoasă a justiţiei moldo-
veneşti.

Nu în ultimul rând, ne îndreptam aşteptările către instituţiile internaţionale şi europene, în vederea de-
terminării actualei guvernări atât spre demararea efectivă a reformelor fundamentale în sistemul de drept, 
cât şi la prestarea unui comportament civilizat şi respectuos fată de avocatură, în general, şi chiar faţă de 
fiecare apărător, în parte. 

Gheorghe AMIHALACHIOAIE, 
Preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova
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În a j u t o r u l avo c a t u l u i

În această ediţie veţi găsi toate modificările efectuate, în 2012, de către Parlamentul Republicii Moldova în 
Codurile de legi ale republicii. Întrucât, printr-o singură lege de modificare a actelor legislative, au fost operate 
modificări în mai multe legi, din diferite domenii, acestea au fost tipărite în ordinea enunţării codului respectiv. 
În celelalte coduri a fost inscrisă doar informaţia generală despre modificarea actului respectiv. De asemenea in-
formaţia despre data publicării şi data intrării în vigoare nu va fi de ignorat.

AP

CODUL CONTRAVENŢIONAL 
AL REPUBLICII MOLDOVA 

(LEGE NR. 218 din 24.10.2008)

Publicat: 16.01.2009 în Monitorul Oficial nr.3-6 art.nr.15
Data intrarii in vigoare: 31.05.2009

MODIFICAT:
 LP198 din 12.07.12, MO190-192/14.09.12 art.648 
 LP192 din 12.07.12, MO190-192/14.09.12 art.646; în vigoare 01.10.12 
 LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12 
 LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 16.11.12
 LP169 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.545
 LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488
 LP93 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.482; în vigoare 20.09.12
 LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473 
 LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330 
 LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
 LP67 din 05.04.12, MO92/15.05.12 art.310 
 LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290
 LP19 din 23.02.12, MO82-84/27.04.12 art.272
 LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195
 LP23 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.172; în vigoare 23.06.12

LEGE NR.198 din 12.07.2012 
privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova 

nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat: 14.09.2012 în Monitorul Oficial nr.190-192 art.nr.648

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:

1. La articolul 115, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Arderea în cîmp deschis a resturilor vegetale de 
orice provenienţă se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice şi cu 
amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

2. La articolul 400 alineatul (1), după textul „98–107,” se introduce textul „115 alin. (3),”.
3. La articolul 406 alineatul (1), după cifrele „115” se introduce textul „alin. (1), (2) şi (4)”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
MARIAN LUPU
 
NR.198. ChIŞINăU, 12 IULIE 2012.
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LEGE NR.192 din 12.07.2012 
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 14.09.2012 în Monitorul Oficial nr.190-192 art.nr.646 
Data intrarii in vigoare: 01.10.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Mol-

dova, 2008, nr.42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: „(5) Se interzice utilizarea de către partidele 

politice a simbolurilor regimului comunist totalitar (secera şi ciocanul şi orice suport cu aceste simboluri), precum 
şi promovarea ideologiilor totalitare.”

2. La articolul 22, alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins: “e) sancţionare contravenţională 
repetată privind încălcarea prevederilor prezentei legi.”

Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 671 cu următorul 
cuprins: 

“Articolul 671. Propagarea şi/sau utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova 
a simbolurilor regimului comunist 
totalitar şi promovarea ideologiilor totalitare
Propagarea şi/sau utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova în scopuri politice şi de propagandă a simbolurilor regi-

mului comunist totalitar (secera şi ciocanul şi orice suport cu aceste simboluri), precum şi promovarea ideologiilor totalitare  
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 
500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi persoanei juridice.”

Art. III. – Articolul 3 al Legii nr.64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.117–118, art. 355), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 
“(41) În condiţiile alin. (3) se interzice propagarea şi/sau utilizarea în scopuri politice a simbolurilor regimului co-
munist totalitar (secera şi ciocanul şi orice suport cu aceste simboluri), precum şi promovarea ideologiilor totalitare, 
acţiuni care se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2012.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU

Nr.192. Chişinău, 12 iulie 2012.

LEGE NR.178 din 11.07.2012 
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 14.09.2012 în Monitorul Oficial nr.190-192 art.nr.644

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului 
Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 71 punctul 1, după cuvintele „agenţii economici” se introduce textul „(cu excepţia asociaţiilor de eco-
nomii şi împrumut şi asociaţiilor de microfinanţare)”.
2. La articolul 10 punctul 6, textul „ , însă nu mai puţin de 10000 de lei,” se exclude.
Art. II. – La articolul 73 din Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monito-
rul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art. 283), cu modificările ulterioare, după cuvintele „maculaturii 
prelucrate” se introduce textul „ , a deşeurilor şi resturilor din fontă, fier sau oţel”.
Art. III. – Articolul 8 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 9), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
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la litera f), textul „raport cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii şi actul auditului” se înlo-
cuieşte cu textul „raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii şi raportul auditorului”; 
articolul se completează cu litera l) cu următorul cuprins: 
„ l) prezintă Ministerului Finanţelor copia de pe raportul auditorului.”
Art. IV. – Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62–
63, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 28, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
„(4) Planul de admitere la studii superioare de masterat cu finanţare bugetară prevede admiterea pînă la 50% din 
numărul total de absolvenţi cu diplomă de licenţă ai anului respectiv.”
2. La articolul 281, alineatul (9) se abrogă.
3. Articolul 40: 
la alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins: 
„d) fac propuneri pentru planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare din bugetul de 
stat şi pe bază de contract în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi post-
universitar; ”articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 
„(11) Guvernul aprobă planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare din bugetul de stat 
şi pe bază de contract, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studiu, în instituţiile de învăţămînt secundar 
profesional, mediu de specialitate, superior şi postuniversitar de stat şi private.”
4. La articolul 41 alineatul (5), litera h) va avea următorul cuprins:
„h) propune autorităţii administraţiei publice centrale responsabile pentru elaborarea şi promovarea politicii naţio-
nale în domeniul muncii cotele de admitere în instituţiile de învăţămînt privat şi în cele de stat din subordine;”.
5. Articolul 49:
la alineatul (1), cuvintele „pot obţine” se înlocuiesc cu cuvintele „dispun de”, iar cuvintele „în modul stabilit de Gu-
vern” se exclud;
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Autonomia universitară constă în dreptul comunităţii universitare de a se organiza şi a se autogestiona (do-
meniile conducerii, structurării şi funcţionării instituţiei), de a-şi exercita libertăţile academice fără niciun fel de 
ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu 
politicile şi strategiile naţionale ale dezvoltării învăţămîntului superior şi postuniversitar.”
la alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
„d) organizarea admiterii candidaţilor la studii, ţinînd cont de criteriile specifice profilului instituţiei de învăţămînt 
superior de stat;”
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) În plan financiar, autonomia universitară se realizează prin:
a) desfăşurarea activităţii în condiţii de autogestiune pe principii de nonprofit, în modul stabilit de Guvern; 
b) administrarea resurselor financiare prin conturi bancare, inclusiv a transferurilor din bugetul de stat;
c) utilizarea resurselor disponibile pentru desfăşurarea activităţii statutare, conform propriilor decizii;d) acumularea 
veniturilor proprii din taxe, servicii acordate, lucrări executate şi din alte activităţi specifice, conform nomenclatoru-
lui serviciilor prestate aprobat de Guvern;
e) stabilirea, în coordonare cu organul ierarhic superior, a cuantumului taxelor pentru studiile pe bază de contract 
şi pentru serviciile acordate şi lucrările executate contra plată, întru asigurarea realizării scopurilor şi obiectivelor 
statutare;
f) administrarea imobilelor, a fondurilor fixe şi a întregului patrimoniu gestionat şi asigurarea condiţiilor optime de 
dezvoltare a bazei materiale a instituţiei;
g) utilizarea patrimoniului şi a drepturilor aferente pentru realizarea scopurilor statutare ale instituţiei de învăţămînt 
superior de stat.”
6. Articolul 61 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Instituţia de învăţămînt superior de stat este o unitate cu autonomie financiară care activează în condiţiile art. 49.”
Art. V. – La articolul 22 alineatul (5) litera e) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (repu-
blicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, cuvintele „în 
privinţa contribuabilului care nu-şi îndeplineşte obligaţiile stipulate în Codul fiscal” se înlocuiesc cu cuvintele „în 
scopul exercitării atribuţiilor stabilite de legislaţia fiscală”.
Art. VI. – La articolul 2 alineatul (1) litera a) din Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (republicată 
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în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.247–251, art. 753), cu modificările ulterioare, după cuvîntul 
„petroliere” se introduc cuvintele „ , cu excepţia gazului lichefiat,”.
Art. VII. – Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, nr.153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 322, alineatul (3) se abrogă.
2. La articolul 324, alineatul (4) se abrogă.
Art. VIII. – Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
1. Articolul 10 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
„(4) Finanţarea cheltuielilor se efectuează pe măsura încasării mijloacelor băneşti la conturile bugetului de stat, cu 
respectarea următoarelor priorităţi:
a) onorarea angajamentelor de deservire a datoriei de stat;
b) cheltuielile de personal, de achitare a burselor, a pensiilor, a indemnizaţiilor, a compensaţiilor, a alocaţiilor şi a 
ajutoarelor sociale; 
c) cheltuielile fondului rutier, Fondului ecologic naţional, fondurilor ecologice locale şi Fondului naţional pentru 
dezvoltare regională.
(5) Pentru efectuarea altor cheltuieli decît cele stipulate la alin. (4), priorităţile de cheltuieli se stabilesc de către exe-
cutorul de buget.”
2. Legea se completează cu articolul 101 cu următorul cuprins:
„Articolul 101. Datoriile creditoare 
Datoriile creditoare ale instituţiilor finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public 
naţional, formate în anii precedenţi în limita alocaţiilor aprobate, se achită de către acestea din contul şi în limitele 
bugetelor instituţiilor publice respective, aprobate pe anul bugetar curent.”
3. La articolul 13 alineatul (2), după cuvintele „reglementate de stat;” se introduce textul „a corectitudinii calculării 
profitului net al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu cota de participare a statului/unită-
ţilor administrativ-teritoriale, a defalcărilor în buget şi a dividendelor părţi ale profitului net obţinut de întreprinderile 
de stat/municipale şi de societăţile comerciale cu cota de participare a statului/unităţilor administrativ-teritoriale;”.
4. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
„Articolul 40. Blocarea cheltuielilor
Dacă în procesul executării bugetului de stat sporeşte nivelul deficitului bugetar, Ministerul Finanţelor poate bloca 
cheltuielile în cuantum suficient pentru menţinerea nivelului deficitului aprobat prin legea bugetară anuală, cu ex-
cepţia cheltuielilor prioritare stabilite la art. 10 alin. (4), informînd despre aceasta autorităţile publice centrale.”
5. La articolul 45 alineatul (31), după cuvintele „de nivelul al doilea” se introduc cuvintele „ , în baza deciziilor con-
siliilor locale respective,”.
6. La articolul 49 alineatul (2), cuvintele „autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teri-
toriale” se înlocuiesc cu cuvintele „consiliilor locale”.
7. La articolul 56, cuvintele „al Republicii Moldova, de Codul cu privire la contravenţiile administrative” se înlocu-
iesc cu cuvintele „ , de Codul contravenţional”.
Art. IX. – Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2008, nr.1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 69 alineatul (6), cuvintele „rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale” se înlo-
cuiesc cu textul: „raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanţelor.”
2. La articolul 71, alineatul (2) se completează în final cu textul: „În cazul în care statul deţine mai mult de 50% din 
capitalul social, cel puţin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanţelor.”
Art. X. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie 
specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3: la alineatul (2), cuvintele “de pe lîngă Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal” se înlocuiesc cu cuvintele 
“şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor”; articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) Procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, dacă legea nu prevede altfel.”
2. Articolul 5:
la punctul 32) litera f), cuvintele „Departamentului de executare a deciziilor judecătoreşti” se înlocuiesc cu cuvintele 
„executorului judecătoresc”;
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articolul se completează cu punctul 40) cu următorul cuprins:
„40) Dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar:
a) maşină de casă şi de control cu memorie fiscală (în continuare – maşină de casă şi de control) – aparat pentru 
înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la 
efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria 
fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modifi-
cărilor neautorizate;
b) sistemul informatic „Gateway Fiscal” – platformă hardware şi software, a cărei construcţie înglobează un nod 
intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de 
la terminalele de plată în numerar (terminal cash-in), prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al 
Serviciului Fiscal de Stat, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate.”
3. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
„c) să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte orga-
nului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să 
asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasă-
rile băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar, 
respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectu-
area încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control;”. 
4. La articolul 12, punctul 1) va avea următorul cuprins:
“1) Royalty (redevenţă) – plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea 
dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artisti-
ce sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet 
de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea 
ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau 
ştiinţific.”
5. La articolul 15 litera a), cifrele “25200” se înlocuiesc, în ambele cazuri, cu cifrele “26700”.
6. Articolul 18:
la litera e), textul „ , cu excepţia veniturilor specificate la art. 20 lit. o1)” se exclude;
litera h) se completează în final cu textul “ , cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice”.
7. Articolul 20:
la litera y), după cuvintele „materiei prime secundare” se introduc cuvintele „şi ambalajului returnabil”;
litera z8) se abrogă.
8. La articolul 32 alineatul (2), cuvîntul “patru” se înlocuieşte cu cuvîntul “doi”.
9. Articolul 33:
la alineatul (1), cifrele “8640” se înlocuiesc cu cifrele “9120”;
la alineatul (2), cifrele “12840” se înlocuiesc cu cifrele “13560”.
10. Articolul 34:
la alineatul (1), cifrele “8640” se înlocuiesc cu cifrele “9120”;
la alineatul (2), cifrele “12840” se înlocuiesc cu cifrele “13560”.
11. Articolul 35:
la alineatul (1), cifrele “1920” se înlocuiesc cu cifrele “2040”, iar cifrele “8640” – cu cifrele “9120”;
la alineatul (2) litera d), cifrele “8640” se înlocuiesc cu cifrele “9120”.
12. La articolul 36 alineatul (2), după textul “art. 52 alin. (1)” se introduce textul “şi la art. 533”.
13. La articolul 46 alineatul (3), cuvintele “legislaţia contabilităţii” se înlocuiesc cu cuvintele “prevederile Standarde-
lor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”.
14. Articolul 541:
la alineatul (1), cuvintele “pe parcursul perioadei fiscale declarate” se exclud;
la alineatul (2), cuvintele “perioadei precedente” se înlocuiesc cu cuvintele “perioadei fiscale precedente”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Agenţii economici menţionaţi la alin. (1) care, la situaţia din data de 31  decembrie a perioadei fisca-
le precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100000 
la 600000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare apli-
cat în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi benevol în calitate de plătitori de T.V.A.” 



Ediţie specială    Nr. 7-10, 2012AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

8

la alineatul (4), cuvintele “subiecţi ai” se înlocuiesc cu cuvintele “plătitori de”.
15. După articolul 541 se introduce articolul 541/1 cu următorul cuprins:
„Articolul 541/1. Perioada fiscală
(1) Prin perioadă fiscală se înţelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitatea ope-
raţională. 
(2) Pentru agenţii economici nou-creaţi, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării agentului eco-
nomic şi pînă la finele anului calendaristic. 
(3) Pentru agenţii economici lichidaţi sau reorganizaţi, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului 
calendaristic şi pînă la data radierii agentului economic din Registrul de stat.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al prezentului articol, pentru agenţii economici specificaţi la art. 541 alin.
(4), perioadă fiscală privind aplicarea regimului de impozitare conform prezentului capitol se consideră perioada de 
la începutul anului calendaristic şi pînă la data înregistrării acestora ca plătitori de T.V.A.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al prezentului articol, pentru agenţii economici specificaţi la art. 541 alin.
(5), perioadă fiscală privind aplicarea regimului de impozitare conform prezentului capitol se consideră perioada de 
la data la care aceştia au încetat a fi plătitori de T.V.A. şi pînă la sfîrşitul anului calendaristic.”
16. La articolul 542, cuvintele “perioada fiscală declarată” se înlocuiesc cu cuvintele “perioada fiscală de declarare”.
17. Articolul 544: 
la alineatul (3), cuvîntul “gestiune” se înlocuieşte cu cuvîntul “declarare”;
la alineatul (4), după cuvintele “dării de seamă” se introduc cuvintele “privind impozitul pe venit”.
18. La articolul 74 alineatul (1), textul “alin. (1)” se exclude.
19. La articolul 80, alineatul (2) se abrogă.
20. Articolul 83 alineatul (2) litera b):
la prima liniuţă, cifrele “8640” se înlocuiesc cu cifrele “9120”;
la liniuţa a doua, cifrele “25200” se înlocuiesc cu cifrele “26700”;
la liniuţa a treia, cifrele “25200” se înlocuiesc cu cifrele “26700”;
la liniuţa a patra, cifrele “25200” se înlocuiesc cu cifrele “26700”.
21. La articolul 84 alineatul (1), textul “Contribuabilii care obţin venit nu din munca salariată sau de la care nu se 
reţine la sursa de plată impozitul pe venit din dobînzi şi royalty, conform art. 89 alin. (2), şi obligaţiile fiscale ale că-
rora, conform prezentului titlu, depăşeau în anul fiscal precedent suma de 400 lei” se înlocuieşte cu cuvintele “Agenţii 
economici”.
22. Articolul 89 va avea următorul cuprins:
“Articolul 89. Reţinerea impozitului din dobînzi 
Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor in-
dividuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a 
impozitului o sumă egală cu 15% din plată.”
23. La articolul 901: 
alineatul (2) se abrogă;
la alineatul (3), textul “alin. (1)” se exclude;
la alineatul (31), după liniuţa a treia se introduce o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
“ – 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.”
la alineatul (34), textul “alin. (1)” se exclude.
24. La articolul 92 alineatul (3), textul “art. 88, 89 alin. (1), art. 90 şi 91” se înlocuieşte cu textul “art. 88–91”.
25. La articolul 94 literele a) şi c), textul “sau 1121” se exclude.
26. La articolul 96 litera b):
liniuţele a patra şi a cincea se abrogă;
la liniuţa a şasea, cifra “6” se înlocuieşte cu cifra “8”.
27. Codul se completează cu articolele 1012 şi 1013 cu următorul cuprins:
“Articolul 1012. Restituirea T.V.A. pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în 
formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate 
de agenţii economici producători agricoli
(1) Subiecţii impozabili agenţi economici producători agricoli care, începînd cu 1 ianuarie 2013, livrează pe teritoriul 
ţării, conform art. 96 lit. a), producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi produc-
ţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată au dreptul la restituirea a 60% din 



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPoruluiNr. 7-10, 2012    Ediţie specială

9

suma T.V.A. aferentă acestor livrări, achitată la buget conform art. 101 alin. (1). T.V.A. se restituie în modul stabilit 
de Guvern, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile.
(2) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau 
ale creditorilor lor), iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă 
de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.
Articolul 1013. Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru  transportul a minimum 
22 de persoane, cu excepţia şoferului
(1) Agenţii economici care nu sînt înregistraţi în calitate de contribuabili de T.V.A. şi care, începînd cu 1 ianuarie 
2013, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu ex-
cepţia şoferului, au dreptul la restituirea sumei T.V.A. aferente acestor investiţii, achitată la buget. Restituirea T.V.A. 
se efectuează într-un termen ce nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate inves-
tiţiile (cheltuielile) capitale.
(2) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau 
ale creditorilor lor), iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă 
de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.”
28. Articolul 102:
la alineatul (1), textul “şi 1121”, în ambele cazuri, se exclude;
la alineatul (2), textul “Prevederile respective nu se extind asupra livrărilor efectuate conform art. 103 alin. (1) pct. 
23).” se exclude;
la alineatul (8) punctul 1) litera f), liniuţele întîi şi a patra se abrogă;
articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
„(10) La apariţia condiţiilor stabilite la art. 1181, subiectul impozabil este în drept să treacă în cont suma T.V.A. achi-
tată sau care urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în 
cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale.”
29. Articolul 103:
alineatul (1):
la punctul 12) litera c), cuvintele „cu excepţia celor folosite” se înlocuiesc cu cuvîntul „inclusiv”, iar cuvintele “cu 
excepţia operaţiunilor” se înlocuiesc cu cuvintele „inclusiv operaţiunile”;
punctul 23) se abrogă;
la alineatul (2), litera b) se completează în final cu textul: “ . Dacă la realizarea exportului suma T.V.A. pentru marfa 
respectivă a fost restituită, scutirea de T.V.A. nu se acordă. Nerestituirea T.V.A. se confirmă printr-un certificat emis 
de inspectoratul fiscal de stat teritorial sau de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după caz”.
30. La articolul 111 alineatul (1) litera e), liniuţa a treia se completează în final cu textul „ , inclusiv prin centrele de 
informare telefonică stabilite la subclasa 74.86.0 a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei aprobat prin 
Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.694-ST din 9 februarie 2000”.
31. La articolul 117 alineatul (3), după cuvintele “în numerar”, în toate patru cazuri, se introduc cuvintele “şi/sau cu 
card bancar”.
32. Articolul 1181:
la alineatul (1) partea introductivă, cuvintele „în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată” se exclud; 
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, iar pentru subiecţii impunerii cu T.V.A. care sînt deserviţi de Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.”
33. La articolul 121 alineatul (1), cuvîntul „anexa” se înlocuieşte cu cuvîntul „anexele”.
34. La articolul 122 partea introductivă, cuvîntul „anexei” se înlocuieşte cu cuvîntul „anexelor”.
35. Articolul 123:
la alineatul (1) litera b), după cuvîntul „anexa” se introduce textul „nr.1”;
la alineatul (4), textul “art. 260 alin. (5)” se înlocuieşte cu textul “art. 261 alin. (4)”;
la alineatul (5), textul “vinurile din struguri, din fructe şi pomuşoare, vinur
le din struguri saturate cu dioxid de carbon” se înlocuieşte cu textul “vermutur
le şi alte vinuri din struguri proaspeţi, alte băuturi fermentate de la poziţiile tarifare 2205 şi 220600”;
la alineatul (51), cuvintele „Modul de procurare şi de utilizare” se înlocuiesc cu cuvintele „Modul şi termenele de 
procurare, utilizare şi de circulaţie”.
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36. La articolul 124 alineatul (13), după cuvîntul „anexa” se introduce textul „nr.1”.
37. Anexa la titlul IV:
anexa unică devine anexa nr.1;
la poziţia tarifară 220300 coloana 4, cifrele “1,85” se înlocuiesc cu cifrele „1,94”; 
poziţia tarifară 2205: 
în coloana 3, textul “alcool absolut/valoarea în lei” se exclude; 
în coloana 4, textul “15 lei + 15%” se înlocuieşte cu textul “10 lei”;  
poziţia tarifară 220600: 
în coloana 3, textul “alcool absolut/valoarea în lei” se exclude; 
în coloana 4, textul “15 lei + 15%” se înlocuieşte cu textul “10 lei”; 
poziţia tarifară 2207: 
în coloana 3, textul “/valoarea în lei” se exclude; 
în coloana 4, textul “15 lei + 15%” se înlocuieşte cu textul “70 lei”;  
poziţia tarifară 2208: 
în coloana 3, textul “/valoarea în lei” se exclude; 
în coloana 4, textul “30 lei + 30%” se înlocuieşte cu textul “70 lei”;  
poziţia tarifară 240220:  
la prima liniuţă coloana 4, textul “20 lei + 24%” se înlocuieşte cu textul “30 lei + 30%”;  
la liniuţa a doua coloana 4, cifrele “20” se înlocuiesc cu cifrele “30”; 
după poziţia tarifară 240290000 se introduce poziţia tarifară 2403 cu următorul cuprins:

2403
  

Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate; tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite”; 
extracte şi esenţe de tutun kg 100 lei

la poziţia tarifară 270710100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 270720100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 270730100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 270750 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 270900100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 271011110-271019290 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 271019310-271019490 coloana 4, cifrele “1200” se înlocuiesc cu cifrele “1260”; 
la poziţia tarifară 271019510 coloana 4, cifrele “1200” se înlocuiesc cu cifrele “1260”; 
la poziţia tarifară 271019610 coloana 4, cifrele “1200” se înlocuiesc cu cifrele “1260”; 
după poziţia tarifară 271019610 se introduc poziţiile tarifare 271019630, 271019650 şi 271019690 cu următorul 
cuprins: 
271019630 Păcură cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2% tona 1260 lei
271019650 Păcură cu un conţinut de sulf peste 2% în greutate, dar de maximum 2,8% tona 1260 lei
271019690 Păcură cu un conţinut de sulf de peste 2,8% în greutate tona 1260 lei

la poziţia tarifară 271112 coloana 4, cifrele “1800” se înlocuiesc cu cifrele “1890”; 
la poziţia tarifară 271113 coloana 4, cifrele “1800” se înlocuiesc cu cifrele “1890”; 
la poziţia tarifară 271114000 coloana 4, cifrele “1800” se înlocuiesc cu cifrele “1890”; 
la poziţia tarifară 271119000 coloana 4, cifrele “1800” se înlocuiesc cu cifrele “1890”; 
la poziţia tarifară 280430000 coloana 4, cifrele “100” se înlocuiesc cu cifrele “105”; 
la poziţia tarifară 280440000 coloana 4, cifrele “110” se înlocuiesc cu cifrele “116”; 
la poziţia tarifară 290110000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 290124100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 290129000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 290211000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 290219 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară ex.290220000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 290230000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 290244000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 290290900 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
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la poziţia tarifară 290511000-290513000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 290514 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 290516 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară ex.290519000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 2909 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 381400900 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 381700500 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 381700800 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”; 
la poziţia tarifară 711311000 coloana 4, cifrele “2,00” se înlocuiesc cu cifrele “2,10”; 
la poziţia tarifară 711319000 coloana 4, cifrele “30” se înlocuiesc cu cifrele “32”; 
la poziţia tarifară 711320000 coloana 4, cifrele “30” se înlocuiesc cu cifrele “32”; 
poziţiile tarifare 8703, 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332 şi 870333 se exclud; 
în note, punctele 7 şi 71 se abrogă. 
38. Titlul IV se completează cu anexa nr.2 cu următorul cuprins:

 „Anexa nr.2
Cota accizului pentru mijloacele de transport

Poziţia 
tarifară Denumirea mărfii

Unitatea 
de 

măsură

Cota accizului în funcție de termenul de
exploatare a mijlocului de transport

0–7 ani 8 ani 9 ani 10 ani

8703

Autoturisme şi alte autovehicule, în principal 
concepute pentru transportul persoanelor (altele 
decît cele de la poziţia tarifară 8702), inclusiv 
maşinile de tipul „break” şi maşinile de curse:

 

       

  - Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu 
aprindere prin scînteie:          

870321 - - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 
cm3 cm3 0,38 euro 0,40 euro 0,42 euro 0,44 euro

870322 - - Cu capacitatea cilindrică de peste
1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3 cm3 0,50 euro 0,53 euro 0,55 euro 0,58 euro

870323 - - Cu capacitatea cilindrică de peste
1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3 cm3 0,77 euro 0,81 euro 0,85 euro 0,89 euro

  - - Cu capacitatea cilindrică de peste
2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3 cm3 1,27 euro 1,33 euro 1,40 euro 1,46 euro

870324 - - Cu capacitatea cilindrică de peste
3000 cm3 cm3 3,50 euro 3,50 euro 3,50 euro 3,50 euro

 
- Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, 
cu aprindere prin compresie (diesel sau semidie-
sel):

         

870331 - - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 
cm3 cm3 0,50 euro 0,53 euro 0,55 euro 0,58 euro

870332 - - Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, 
dar de maximum 2500 cm3 cm3 1,27 euro 1,33 euro 1,40 euro 1,46 euro

870333 - - Cu capacitatea cilindrică de peste
2500 cm3 cm3 3,50 euro 3,50 euro 3,50 euro 3,50 euro

Note: 
1. Cota accizelor se majorează pentru autoturismele cu termenul de exploatare:  
de la 3 la 5 ani – cu 0,02 euro pentru fiecare cm3;  
de la 5 la 7 ani – cu 0,03 euro pentru fiecare cm3;  
de la 7 la 8 ani – cu 0,04 euro pentru fiecare cm3;  
de la 8 la 9 ani – cu 0,05 euro pentru fiecare cm3;  
de la 9 la 10 ani – cu 0,06 euro pentru fiecare cm3;  
de 10 ani – cu 0,07 euro pentru fiecare cm3. 
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2. Prin derogare de la prezenta anexă, suma accizului calculat pentru fiecare autovehicul de epocă de la poziţia 
tarifară 8703 este de 10 mii euro.”
39. Articolul 129:
la punctul 1), cuvintele „inspectoratul fiscal de stat teritorial aflat” se înlocuiesc cu cuvintele “ , inspectoratul fiscal de 
stat teritorial şi/sau inspectoratul fiscal de stat specializat aflate”;
articolul se completează cu punctul 11) cu următorul cuprins:
“11) Inspectorat fiscal de stat specializat – organ fiscal specializat în exercitarea unor atribuţii de administrare fiscală 
pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau pe o anumită rază de activitate ori care deserveşte o anumită categorie de 
contribuabili.”
punctul 3) se completează în final cu cuvintele “şi/sau al inspectoratului fiscal de stat specializat”;
la punctul 8), după cuvintele „ziua de odihnă.” se introduce textul: „În cazul prezentării dărilor de seamă în format 
electronic, ultima zi se consideră ziua deplină.”
40. Articolul 132:
la alineatul (2), după cuvintele „inspectorat fiscal de stat teritorial” se introduc cuvintele “sau inspectorat fiscal de 
stat specializat”;
la alineatul (3), după cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se introduc cuvintele “şi inspectoratelor 
fiscale de stat specializate”;
la alineatul (5), după cuvintele „raza de deservire a contribuabililor” se introduc cuvintele “ , precum şi atribuţiile de 
bază şi raza de activitate ale inspectoratelor fiscale de stat specializate”.
41. Articolul 133:
alineatul (1): 
la literele a) şi b), după cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se introduc cuvintele „şi a inspectoratelor 
fiscale de stat specializate”;
litera l) se completează în final cu cuvintele „şi inspectoratelor fiscale de stat specializate”;
la alineatul (2), după cuvintele “Inspectoratul fiscal de stat teritorial” se introduc cuvintele “ , precum şi inspectoratul 
fiscal de stat specializat”;
la alineatul (3), după cuvintele “inspectoratul fiscal de stat teritorial” se introduc cuvintele „sau inspectoratul fiscal 
de stat specializat”.
42. La articolul 134 alineatul (3), după cuvintele “inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se introduc cuvintele “şi 
ale inspectoratelor fiscale de stat specializate”.
43. La articolul 136 litera h), textul “al impozitului pe venit şi T.V.A.” se înlocuieşte cu textul “de T.V.A. şi accize”.
44. La articolul 146 alineatul (4), textul “ , după caz, în comun cu organele de resort,” se exclude, iar textul: “regu-
lamentul lor. În cazul creării de posturi fiscale în locuri publice, decizia este coordonată cu organul executiv al ad-
ministraţiei publice locale.” se înlocuieşte cu textul: “Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale. În cazul 
creării de posturi fiscale în locuri publice proprietate publică, decizia se aduce la cunoştinţă organului executiv al 
administraţiei publice locale.”
45. Articolul 175:
la alineatul (3), cuvintele „ordinul de plată” se înlocuiesc cu cuvintele „documentul de plată”;
la alineatul (4), cuvintele „ordinului de plată”, în ambele cazuri, şi cuvintele „ordinul de plată” se înlocuiesc, respectiv, 
cu cuvintele „documentului de plată” şi „documentul de plată”;
la alineatul (7), textul “art. 101 alin. (5)” se înlocuieşte cu textul “art. 101 alin. (8), art. 1011 alin. (4)”.
46. La articolul 176 alineatul (21), cuvintele „următor anului de gestiune” se exclud.
47. Articolul 187:
la alineatul (3): 
litera j) va avea următorul cuprins:
“j) pentru darea de seamă pe suport de hîrtie – semnătura, autentificată cu ştampilă, a persoanelor responsabile 
(conducătorul şi contabilul-şef) ale contribua-bilului sau semnătura contribuabilului (a reprezentantului acestuia);” 
alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
„k) pentru darea de seamă în format electronic – semnătura digitală, aplicată în modul stabilit de Guvern, sau sem-
nătura electronică de autentificare, aplicată în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a persoanelor 
menţionate la lit. j).”
la alineatul (6), după cuvintele “avizul poştal” se introduc cuvintele “ , o recipisă electronică de confirmare a accep-
tării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat”.
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48. Articolul 2011 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
“(3) În cazul sechestrării producţiei agricole nerecoltate, organul fiscal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua următoa-
re, copia actului de sechestru şi hotărîrea de executare silită a obligaţiei fiscale autorităţilor administraţiei publice 
locale de nivelul al doilea pentru notarea aplicării sechestrului în Registrul producţiei agricole sechestrate, conform 
modului şi formularului aprobat de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Din 
acest moment, contribuabilului îi este interzis să efectueze fără acordul organului fiscal tranzacţii de înstrăinare a 
producţiei agricole nerecoltate sechestrate.”
49. Articolul 226:
la alineatul (5), după cuvintele „(sucursalei sau filialei acesteia)” se introduce textul „prin intermediul sistemului in-
formaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile 
financiare”;
la alineatul (6), litera b) se abrogă;
la alineatul (7), după textul „3 zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”.
50. La articolul 2261 punctul 4), textul „ , cu excepţia veniturilor ce au fost impozitate final la sursa de plată şi a ve-
niturilor neimpozabile” se exclude.
51. La articolul 2262, textul „alin.(1)” se exclude.
52. La articolul 2263 litera b), cifrele „300” se înlocuiesc cu cifrele „500”.
53. La articolul 2264 litera b), după cuvîntul „rudelor” se introduc cuvintele „şi afinilor”, iar liniuţa a doua se com-
pletează în final cu cuvintele „sau de afinitate”.
54. Articolul 2266:
alineatul (4):
în partea introductivă, textul „şi de veniturile neimpozabile conform art.20 obţinute după 1 ianuarie 2012” se înlocu-
ieşte cu textul „ , de veniturile neimpozabile conform art. 20 obţinute după 1 ianuarie 2012 şi de veniturile ce au fost 
impozitate final la sursa de plată”, iar după cuvîntul „rudelor” se introduc cuvintele „şi afinilor”;
litera b) se completează în final cu cuvintele „sau de afinitate”;
la alineatul (5), după textul „art. 14” se introduce textul „alin. (1)”;
la alineatul (6), cuvintele „au obligaţia de a depune” se înlocuiesc cu cuvintele „au depus” , iar cifrele „300” se înlo-
cuiesc cu cifrele „500”;
alineatul (8) se completează în final cu textul: „În cazul în care în procesul aplicării metodelor indirecte de esti-
mare pentru o perioadă fiscală concretă se vor stabili legături cauzale cu alte perioade fiscale, organul fiscal va 
examina fiecare perioadă fiscală necesară care începe cu data de 1 ianuarie 2012, în funcţie de fiecare caz concret.”  
articolul se completează cu alineatele (9) şi (10) cu următorul cuprins:
„(9) Atribuţiile de aplicare a prevederilor prezentului capitol se pun în sarcina structurilor organizatorice ale Servi-
ciului Fiscal de Stat prin ordin al conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Inspectoratul Fiscal Principal de 
Stat are competenţă în aplicarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice, potrivit prezentului 
capitol, pe întreg teritoriul ţării.
(10) În scopul aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, organul fiscal:
a) solicită, în condiţiile legii, informaţii de la sursele indirecte de informaţii enumerate la art. 22611, precum şi de la 
Comisia Electorală Centrală, de la consiliile electorale de circumscripţie, de la Comisia Naţională de Integritate, de 
la notari, executori judecătoreşti şi de la avocaţi;
b) analizează informaţiile, documentele şi alte probe referitoare la posibilii subiecţi ai estimării prin metode indirecte; 
c) confruntă informaţiile obţinute din toate sursele de informaţii cu cele din declaraţiile cu privire la impozitul pe 
venit sau constată faptul nedepunerii acestei declaraţii;
d) solicită, în condiţiile legii, informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte probe de la persoana fizică supusă 
controlului fiscal şi/sau de la persoanele cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
e) discută constatările organului fiscal cu persoana fizică supusă controlului şi/sau cu reprezentantul legal al acesteia; 
f) stabileşte, după caz, venitul impozabil estimat prin metodele indirecte prevăzute de prezentul cod, precum şi obli-
gaţiile fiscale corespunzătoare acestuia; 
g) adoptă o decizie asupra cazului de încălcare fiscală în condiţiile prezentului cod.”
55. La articolul 2267:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
“(1) Persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care, la situaţia 
de la 1 ianuarie 2012, deţine mijloace băneşti în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută 
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străină are obligaţia să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei, pînă la 
31 decembrie 2012, declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În cazul în care suma declarată va fi mai 
mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declaraţie documentele care confirmă disponi-
bilul sumei declarate.”
articolul se completează cu alineatele (4), (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
„(4) Drept documente care confirmă disponibilul sumei declarate, prevăzute la alin. (1), servesc:
a) extrasul din cont eliberat de instituţia financiară pe numele deţinătorului de mijloace băneşti;
b) copia contractului de împrumut şi/sau certificatul eliberat de persoana care a primit împrumutul.
(5) Documentele enumerate la alin. (4) vor conţine, în mod obligatoriu, date despre:
a) emitentul documentului (numele, prenumele, denumirea, codul fiscal, adresa juridică); 
b) persoana fizică (numele, prenumele, codul fiscal, adresa);
c) suma de mijloace băneşti aflate în cont la situaţia de la 1 ianuarie 2012 sau la altă dată stabilită de lege, cu indicarea 
numărului contului – în cazul emiterii documentului de către instituţia financiară;
d) soldul de mijloace băneşti împrumutate la situaţia de la 1 ianuarie 2012 cu referire la documentul de primire a 
mijloacelor în casă sau la contul bancar şi la contractul de împrumut, dacă persoana care a primit împrumutul are 
obligaţia de a ţine evidenţa contabilă – în cazul emiterii documentului de către împrumutător;
e) înregistrarea şi data emiterii documentului.
(6) Documentele eliberate de persoanele din străinătate urmează a fi prezentate în original, cu traducere în limba de 
stat autentificată notarial, cu excepţia celor întocmite în limba rusă sau în limba engleză.
(7) Persoanele fizice care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace băneşti în numerar în sume mai mari de 
un milion de lei pot confirma disponibilul prin depunerea acestora pe conturile lor bancare deschise la instituţiile 
financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la data de 1 noiembrie 2012. 
Diferenţa dintre disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luată în considerare în 
cazul confirmării documentare a sumei cheltuite.”
56. La articolul 2268:
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Diferenţa pozitivă dintre cheltuielile individuale şi valorile elementelor expuse la art. 2266 alin. (4)–(6) consti-
tuie venit impozabil estimat.”
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 
„(3) Diferenţa pozitivă dintre venitul impozabil estimat şi venitul declarat constituie venit impozabil nedeclarat.”
57. La articolul 2269:
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Diferenţa pozitivă dintre, pe de o parte, intrările/ieşirile de mijloace băneşti în/din conturile bancare şi/sau in-
trările/ieşirile de sume în numerar şi, pe de altă parte, valorile elementelor expuse la art. 2266 alin. (4)–(6) constituie 
venit impozabil estimat.”
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 
„(3) Diferenţa pozitivă dintre venitul impozabil estimat şi venitul declarat constituie venit impozabil nedeclarat.”
58. La articolul 22610: 
alineatul (2) se completează în final cu textul: „În scopul aplicării prezentului capitol, rezultatele reevaluării va-
lorii proprietăţii nu au impact asupra creşterii sau descreşterii valorii proprietăţii, dacă legea nu prevede altfel.” 
alineatul (3) va avea următorul cuprins:„(3) Diferenţa pozitivă dintre, pe de o parte, creşterea sau descreşterea va-
lorii proprietăţii şi, pe de altă parte, valorile elementelor expuse la art. 2266 alin. (4)–(6) constituie venit impozabil 
estimat. La stabilirea diferenţei se va ţine cont şi de normele care reglementează impozitarea creşterii de capital.” 
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 
„(4) Diferenţa pozitivă dintre venitul impozabil estimat şi venitul declarat constituie venit impozabil nedeclarat.”
59. Articolul 22611:
alineatul (2):
în partea introductivă, textul “ , în termenele şi în modul stabilit în contractul încheiat între acestea şi Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat,” se exclude; 
la punctul 4), cuvintele „foile turistice procurate” se înlocuiesc cu cuvintele „pachetele de servicii turistice livrate”;  
articolul se completează cu alineatele (3), (4) şi (5) cu următorul cuprins: 
„(3) Persoanele indicate la alin. (2) sînt obligate să încheie cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat contracte de pre-
zentare a informaţiei şi să prezinte gratuit informaţiile în modul şi termenele stabilite în contracte. Contractele de 
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prezentare a informaţiei vor conţine, dar nu se vor limita la:
a) denumirile părţilor;
b) măsurile de asigurare a confidenţialităţii;
c) periodicitatea şi termenele de prezentare;
d) perioada pentru care se prezintă informaţia;
e) denumirea informaţiei;
f) conţinutul informaţiei;
g) referinţa la sursa primară (documentul primar);
h) responsabilităţile părţilor.
(4) Modul de prezentare şi structura informaţiei se stabilesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
(5) Contractele vor prevedea prezentarea informaţiilor privind:
a) intrările/ieşirile pe parcursul unui an fiscal de mijloace băneşti în/din fiecare cont bancar şi/sau în/din conturile 
bancare ale unei persoane fizice în sume ce depăşesc 300 mii lei;
b) serviciile turistice procurate de o persoana fizică pe parcursul unui an fiscal în valoare totală de peste 100 mii lei;
c) primele de asigurare achitate de o persoană fizică pe parcursul unui an fiscal în valoare totală mai mare de 100 mii lei;
d) tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate pe parcursul unui an fiscal, care în total depăşesc suma de 100 mii lei 
pentru o persoană fizică;
e) contractele autentificate notarial pe parcursul unui an fiscal cu valoare totală mai mare de 300 mii lei pe numele 
unei persoane fizice.”
60. La articolul 22613: 
alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(3) Pentru selectarea persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile, organele fiscale procedează la 
identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice.
(4) Activitatea de identificare a riscurilor constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:
a) stabilirea surselor de informaţii;
b) culegerea informaţiilor deţinute de alte persoane;
c) formalizarea informaţiei în structura necesară analizei;
d) stabilirea indicatorilor fiscali şi patrimoniali pentru definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc 
de nedeclarare a venitului impozabil.”
articolul se completează cu alineatele (5)–(14) cu următorul cuprins:
“(5) Stabilirea surselor de informaţii se realizează prin evaluarea informaţiei deţinute de organele fiscale cu privire 
la persoanele fizice şi prin stabilirea necesarului de informaţii care trebuie obţinute pentru identificarea diferenţelor 
dintre situaţia fiscală şi veniturile declarate organelor fiscale.
(6) Culegerea informaţiilor deţinute de persoanele juridice şi/sau fizice se realizează prin oricare dintre următoarele 
modalităţi:
a) accesul la bazele de date pe baza protocoalelor sau acordurilor de colaborare şi schimb de informaţii încheiate, în 
condiţiile legii, între organele fiscale şi persoanele deţinătoare;
b) solicitarea informaţiei necesare în baza unei cereri adresate de organul fiscal persoanei deţinătoare;
c) obţinerea informaţiilor de către organele fiscale din surse deschise accesului public.
(7) Formalizarea informaţiei în structura necesară analizei se efectuează asupra:
a) grupurilor masive de informaţii, existente în bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descărcate din bazele 
de date ale altor persoane la care Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are acces;
b) informaţiilor individuale obţinute din oricare surse prevăzute la alin. (6).
(8) În scopul definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare a veniturilor impozabile, se 
vor avea în vedere, în principal, următorii indicatori fiscali şi patrimoniali privind persoanele fizice: 
a) veniturile declarate de persoana fizică şi de plătitorii de venit; 
b) creşterea/descreşterea proprietăţii persoanei fizice;
c) cheltuielile individuale efectuate;
d) fluxurile mijloacelor băneşti.
(9) Informaţiile utilizate pentru indicatorii prevăzuţi la alin. (8) sînt cele obţinute din surse directe şi indirecte.
(10) Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă din punct de vedere fiscal se realizează prin:
a) compararea veniturilor declarate de persoana fizică şi de plătitorii de venit cu fluxurile mijloacelor băneşti, pre-
cum şi cu valoarea creşterii/descreşterii valorii proprietăţii şi a cheltuielilor individuale efectuate;
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b) evaluarea riscului de nedeclarare, care reprezintă diferenţa dintre, pe de o parte, veniturile declarate de persoana 
fizică sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală;
c) stabilirea diferenţei semnificative dintre veniturile impozabile estimate şi veniturile impozabile declarate de per-
soana fizică sau de plătitorii de venit.
(11) Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi ve-
niturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 300 mii lei. 
Diferenţa stabilită în sumă de pînă la 300 mii lei inclusiv se va considera risc minim acceptat.
(12) Dacă constată o diferenţă semnificativă între, pe de o parte, veniturile impozabile declarate de persoana fizică 
sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, veniturile impozabile estimate, organul fiscal va iniţia verificarea prea-
labilă. 
(13) Selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării fiscale prealabile se face din lista celor care depă-
şesc 300 mii lei, în funcţie de nivelul diferenţei semnificative (nivelul de risc).
(14) Activitatea de gestionare a riscurilor de nedeclarare se realizează prin:
a) întocmirea listei persoanelor care depăşesc riscul minim acceptat;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării fiscale prealabile, avînd în vedere valoarea riscului de nede-
clarare, începînd cu cea mai mare valoare negativă, cu respectarea valorii riscului minim acceptat. Dacă, din infor-
maţiile deţinute, organul fiscal identifică existenţa în lista prevăzută la lit. a) a unor persoane care au calitatea de soţ/
soţie, rudă sau afin pînă la gradul al III-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste 
persoane;
c) actualizarea datelor şi informaţiilor obţinute la etapa de analiză şi selectare a persoanelor fizice cu cele ce se con-
stată în cadrul verificărilor fiscale prealabile.”
61. Articolul 22614: 
alineatul (1) se completează în final cu textul: „Verificarea fiscală prealabilă se efectuează la sediul organului fiscal în 
baza informaţiilor deţinute de acesta.”
alineatul (8) se completează în final cu cuvintele “de la data înştiinţării privind iniţierea verificării prealabile”;
articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
„(9) Raportul de verificare fiscală prealabilă nu este act administrativ.”
62. Articolul 22615:
la alineatul (2), cuvîntul „avere” se înlocuieşte cu cuvîntul „proprietate”;
articolul se completează cu alineatele (151), (152) şi (153) cu următorul cuprins:
„(151) Pe parcursul desfăşurării controlului, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat poate solicita instituţiilor şi au-
torităţilor publice implicate, persoanelor fizice sau juridice documentele şi informaţiile necesare pentru exercitarea 
atribuţiilor sale de control. 
(152) La solicitarea motivată a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, conducătorii instituţiilor, autorităţilor publi-
ce, persoanelor juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să prezinte acestuia, în cel mult 15 zile lucrătoare, 
pe suport de hîrtie sau în format electronic, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele care ar putea conduce la 
soluţionarea cauzei.
(153) Documentele, informaţiile, explicaţiile şi/sau alte probe relevante pentru control sînt cele necesare stabilirii 
situaţiei fiscale a persoanei fizice după cum urmează:
a) situaţia cheltuielilor individuale;
b) situaţia bunurilor imobile şi mobile deţinute, intrările şi ieşirile de patrimoniu în cursul perioadei verificate;
c) situaţia valorilor mobiliare şi a cotelor de participare în societăţi comerciale sau alte entităţi;
d) bunuri aparţinînd unor persoane fizice sau juridice puse la dispoziţia persoanei fizice;
e) împrumuturi, credite acordate şi/sau contractate;
f) tranzacţii cu metale preţioase, obiecte de artă şi alte bunuri de valoare;
g) donaţii, sponsorizări şi/sau succesiuni;
h) alte precizări necesare stabilirii situaţiei fiscale.”
alineatul (24) va avea următorul cuprins:
„(24) Controlul fiscal repetat se efectuează în conformitate cu prezentul cod.”
articolul se completează cu alineatul (25) cu următorul cuprins:
„(25) În cazul în care în procesul controlului fiscal se vor constata cheltuieli sau venituri comune ale persoanei su-
puse controlului cu alte persoane, organul fiscal este în drept să iniţieze procedura de aplicare a metodelor indirecte 
de estimare a obligaţiei fiscale.”
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63. Codul se completează cu articolul 22616 cu următorul cuprins:
„Articolul 22616. Mecanismul de declarare şi de asigurare a confidenţialităţii
(1) Declaraţiile privind disponibilul de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012 se depun, pe suport de hîrtie, la inspec-
toratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei de către persoanele care au această obligaţie 
conform art. 2267. În cazul în care persoana fizică nu dispune de domiciliu sau reşedinţă, declaraţia se prezintă 
la organul fiscal teritorial în raza căruia se deserveşte agentul economic care a constituit ultimul loc de muncă al 
persoanei fizice. Persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale care nu au relaţii 
fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova prezintă declaraţia la organul fiscal teritorial corespunzător razei 
de deservire stabilite potrivit art. 132 alin. (5). 
(2) Declaraţiile cu privire la proprietate se depun, pe suport de hîrtie, la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de către 
persoanele care au această obligaţie conform art. 22615 alin. (2).
(3) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat desemnează prin ordin funcţionarii fiscali, inclusiv pe cei din inspectoratele 
fiscale de stat teritoriale, responsabili de recepţionarea declaraţiilor privind disponibilul de mijloace băneşti la 1 ia-
nuarie 2012 şi a declaraţiilor cu privire la proprietate, încheind cu aceştia contracte de asigurare a confidenţialităţii. 
(4) Declaraţiile se depun la persoanele responsabile de recepţionarea lor în termenul stabilit la art. 2267 alin. (1) şi 
la art. 22615 alin. (2). 
(5) Persoanele responsabile de recepţionarea declaraţiilor au următoarele atribuţii:
a) primesc şi verifică respectarea condiţiilor de formă ale declaraţiilor, stabilite în modul prevăzut de prezentul cod;
b) în cazul în care depistează greşeli în declaraţia completată, recomandă declarantului să le rectifice;
c) înregistrează declaraţiile în Registrul declaraţiilor privind disponibilul de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012 şi în 
Registrul declaraţiilor cu privire la proprietate, ale căror modele sînt aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; 
d) eliberează imediat persoanei care a depus declaraţia o recipisă de primire, al cărei model este aprobat de Inspec-
toratul Fiscal Principal de Stat; 
e) la cerere, pun gratuit la dispoziţia persoanei fizice formularele declaraţiilor; 
f) acordă consultanţă referitoare la completarea corectă şi prezentarea în termen a declaraţiei; 
g) la solicitarea declarantului, acordă consultanţă referitoare la aplicarea prevederilor legale privind metodele indi-
recte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (5), persoanele responsabile de recepţionarea declaraţiilor se subor-
donează direct conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii acestora. 
(7) După verificarea declaraţiilor şi anexelor la ele şi înregistrarea lor în registrul respectiv, persoanele responsa-
bile de recepţionarea declaraţiilor le îndosariază într-un dosar confidenţial, care se păstrează într-un seif metalic. 
(8) Pînă la 15 ianuarie 2013, dosarele care conţin declaraţiile privind disponibilul de mijloace băneşti la 1 ianuarie 
2012, cu anexele la ele, şi lista documentelor cuprinse în ele se şnuruiesc, se sigilează şi se transmit de către inspec-
toratele fiscale de stat teritoriale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Dosarele menţionate se transmit, printr-
un act de primire-predare, persoanei desemnate prin ordin al conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.   
(9) Declaraţiile privind proprietatea se păstrează în dosarul confidenţial al fiecărui contribuabil în privinţa căruia s-a 
iniţiat procedura de control.
(10) Modul de păstrare a dosarelor cu declaraţii şi a dosarelor contribuabililor în privinţa cărora s-a iniţiat procedura 
de control este stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
(11) Orice informaţie primită de organul fiscal este tratată ca secret fiscal şi, prin derogare de la art. 131 alin. (5), este 
prezentată doar organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune 
fiscală. Autorităţile menţionate vor utiliza informaţia numai în acest scop. 
Organul fiscal poate dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau în baza hotărîrilor judiciare pe pro-
blemele legate de utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice. Rezultatele controalelor 
fiscale pot fi date publicităţii doar după expirarea tuturor căilor de atac.
(12) Funcţionarii fiscali cărora le-au devenit cunoscute date şi informaţii care constituie secret fiscal sînt obligaţi să 
nu divulge aceste informaţii decît în condiţiile alin. (11), atît în perioada exercitării atribuţiilor, cît şi după demisio-
nare. Nerespectarea prevederilor alin. (11) atrage răspundere conform legislaţiei.
(13) Indicarea în declaraţiile privind disponibilul de mijloace băneşti şi cu privire la proprietate a datelor inexacte sau 
incomplete, în mărimi mai mari decît riscul minim acceptat, atrage răspundere conform legislaţiei.
(14) Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat deţine dreptul exclusiv de semnare a citaţiei bancare cu privire la 
solicitarea de la băncile comerciale a informaţiei care este secret bancar.”
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64. La articolul 229 alineatul (1), cuvintele „şi provizorii” se înlocuiesc cu textul „ , a conturilor bancare deschise 
conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi şi a conturilor 
bancare provizorii”.
65. La articolul 233 alineatul (1), după textul “la locul săvîrşirii încălcării,” se introduce textul “cu excepţia situaţiilor 
cînd legea nouă prevede sancţiuni mai blînde,”.
66. La articolul 257, alineatul (1) se abrogă.
67. Articolul 261 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
“(41) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care contribuabilul depune de sine stătător darea de seamă corec-
tată în conformitate cu art. 188, cu condiţia ca aceasta să nu conţină informaţii şi date neveridice.”
68. La articolul 280:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:„(2) Autoritatea executivă a administraţiei publice 
locale monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul ad-
ministrat, le prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile de la data adoptării lor şi le aduce la cunoştinţă 
contribuabililor.”
69. Articolul 281 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins: 
„(21) În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, subiectul anterior al impunerii este 
în drept să solicite/să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporţional perioadei 
în care a deţinut această calitate.”
70. La articolul 282 alineatul (4), textul „ , persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gos-
podăriilor ţărăneşti (de fermier),” se înlocuieşte cu cuvintele „şi persoanele fizice”.
71. La articolul 283 alineatul (2), textul „30 mii lei, exceptînd” se înlocuieşte cu textul „30 mii lei. Pentru”, iar cuvin-
tele „pentru care scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare” – cu textul „scutirea de plata impozitului pe 
bunurile imobiliare pentru categoriile de persoane indicate la alin. (1) lit. h)–l)”.
72. La articolul 290, litera m) se completează în final cu cuvintele „ , în modul stabilit de aceasta”.
73. La articolul 291 alineatul (1) litera a), textul “în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă” se 
înlocuieşte cu cuvîntul “care”.
74. Articolul 293:
la alineatul (1), după textul „lit. k),” se introduce textul „n), o) şi p)”;
la alineatul (2), după textul „lit. k),” se introduce textul „n), o) şi p)”;
la alineatul (4), textul „lit. c) liniuţa a doua şi la lit. e)” se înlocuieşte cu textul „lit. e) şi q)”;
la alineatul (5), textul „(aferente publicităţii exterioare) stipulate la art. 291 lit. c) şi obiectelor impunerii stipulate la 
art. 291 lit. e)” se înlocuieşte cu textul „stipulate la art. 291 lit. e), i), j) şi q)”.
75. La articolul 294 alineatul (3), cuvintele „poate fi achitată” se înlocuieşte cu textul „ , taxa pentru parcaj, taxa 
pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor şi taxa pentru evacuarea deşeurilor pot fi achitate”.
76. Articolul 298:
la alineatul (1), textul „lit. k) şi l)” se înlocuieşte cu textul „lit. k), l), n), o) şi p)”;
la alineatul (2), textul „lit. k) şi l)” se înlocuieşte cu textul „lit. k), l), n), o) şi p)”.
77. Anexa la titlul VII:
la litera i) coloana 2, textul „locuri în unitatea” se înlocuieşte cu textul „unităţi”;
la litera o):
în coloana 3, cuvîntul “anual” se exclude; 
în coloana 4, textul “Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar” se înlocuieşte cu 
textul “Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale”;
la litera p) coloana 3, după cuvîntul „lei” se introduce cuvîntul „lunar”.
78. Articolul 335 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Începînd cu 1 noiembrie 2012, se introduce taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către 
autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova ale persoanelor fizice (vinieta).”
79. Anexa nr.1 la titlul IX:
poziţia 4 literele c), d) e) şi f): 
în coloana 3, cuvîntul „tonă” se înlocuieşte cu cuvîntul „unitate”; 
în coloana 4, cifrele „100” se înlocuiesc cu cifrele “2000”;
la poziţia 5 coloana 4, cifrele „1000” se înlocuiesc cu cifrele “500”;
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poziţia 6:
litera a): 
în coloana 3, cuvîntul „tonă” se înlocuieşte cu cuvîntul „unitate”; 
în coloana 4, cifrele „120” se înlocuiesc cu cifrele “450”;
litera b): 
în coloana 3, cuvîntul „tonă” se înlocuieşte cu cuvîntul „unitate”;
în coloana 4, cifrele „120” se înlocuiesc cu cifrele “750”.
Art. XI. – Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale 
Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu mo-
dificările ulterioare, se completează cu alineatul (28) cu următorul cuprins:
“(28) Prevederile art. 20 lit. z9) şi ale art. 24 alin. (18) din Codul fiscal nu se aplică rezultatelor obţinute din trecerea 
de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.”
Art. XII. – Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 1998, nr.16–17, art. 101), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 20 alineatul (1) litera c), după cuvintele „maculaturii prelucrate” se introduc cuvintele „ , a deşeurilor 
şi resturilor din fontă, fier sau oţel”.
2. Anexa nr.3 se completează în final cu o poziţie nouă cu următorul cuprins:

7204 Deşeuri şi resturi din fontă, de fier sau de oţel (fier vechi); deşeuri lingotate din fier sau oţel

Art. XIII. – Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează:
1. Articolul 28:
la litera j), textul „şi 4902” se înlocuieşte cu textul„ , 4902, 4903 00 000, 4904 00 000 şi 4905”;
la litera l), cuvîntul “originare” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cuvîntul “autohtone”, iar cuvintele “componentei 
de import a mărfii” – cu cuvintele „mărfurilor importate utilizate pentru producerea mărfurilor autohtone”;
litera q) se abrogă;
la litera v), cifrele „3000” se înlocuiesc cu cifrele „6000”.
2. Articolul 29:
la  alineatul (2), textul “o cerere la autoritatea vamală, în care indică supraplata respectivă. La cerere se anexează certifica-
tul fiscal teritorial, care confirmă restanţele plătitorului sau lipsa acestora faţă de buget şi fondul social” se înlocuieşte cu 
textul “la autoritatea vamală o cerere la care anexează actele în original ce confirmă legalitatea restituirii taxei vamale”; 
alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(3) Examinînd cererea plătitorului, autoritatea vamală adoptă decizia privind restituirea, trecerea în contul altor 
plăţi sau refuzul de restituire a sumei taxei vamale încasate, informîndu-l în scris pe plătitor despre decizia adoptată. 
Autoritatea vamală examinează cererea în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) Restituirea taxei vamale se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici, iar în caz contrar, la 
cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul 
bancar al agentului economic.”
alineatul (5) se abrogă.
3. Anexa nr.1:
la poziţia tarifară 0809 10 000 coloana 2, textul „30 iulie” se înlocuieşte cu textul „31 iulie”;
poziţiile tarifare 1516, 3401, 3909, 3920, 3923, 4804 şi poziţia 4823 90 vor avea următorul cuprins:

1516 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracțiunile lor, hidrogenate total sau parțial inte-
resterificate, reesterificate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:  

1516 10 – grăsimi şi uleiuri animale şi fracțiunile lor 5
1516 20 – grăsimi şi uleiuri vegetale şi fracțiunile lor 15
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3401

Săpunuri; produse şi preparate organice tensioactive folosite ca săpun, în formă de bare, în 
calupuri, în bucăţi, chiar modelate, chiar conţinînd săpun; produse şi preparate organice 
tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiţionate pentru vînza-
rea cu amănuntul, chiar conţinînd săpun; hîrtie, vată, fetru şi materiale neţesute, impreg-
nate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent

6,5

 
3909 Răşini aminice, răşini fenolice şi poliuretani, sub forme primare 6,5

 
3920 Alte plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule şi lame, din materiale plastice nealveolare, 

neramforsate, nestratificate, neasociate cu alte materiale, neprevăzute cu un suport
6,5

3923 Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; buşoane, dopuri, capace, cap-
sule şi alte dispozitive de închidere, din materiale plastice

6,5

 
4804 hîrtii şi cartoane Kraft, necretate, în rulouri sau în coli, altele decît cele de la poziţia 4802 

sau 4803:
  – hîrtii şi cartoane pentru coperţi, numite “Kraftliner”:  
4804 11 – – nealbite 5
4804 19 – – altele 5
  – hîrtii Kraft pentru saci:  
4804 21 – – nealbite:  
4804 21 
100

– – – în care minimum 80% din greutatea totală a compoziţiei fibroase este constituită din fibre 
de conifere obţinute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă 0

4804 21 
900

– – – altele 5

4804 29 – – altele:  
4804 29 
100

– – – în care minimum 80% din greutatea totală a compoziţiei fibroase este constituită din fibre 
de conifere obţinute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă 0

4804 29 
900

– – – altele 5

  – hîrtii şi cartoane Kraft, cu o greutate pînă la 150 g/m2:  
4804 31 – – nealbite 5
4804 39 – – altele 5
  – alte hîrtii şi cartoane Kraft, cu o greutate de peste 150 g/m2, dar sub 225 g/m2:  
4804 41 – – nealbite 5
4804 42 – – albite uniform în masă şi la care peste 95% din greutatea compoziţiei fibroase totale este 

constituită din fibre de lemn obţinute printr-un procedeu chimic 5

4804 49 – – altele 5 
  – alte hîrtii şi cartoane Kraft, cu o greutate de minimum 225 g/m2:  
4804 51 – – nealbite 5
4804 52 – – albite uniform în masă şi la care peste 95% din greutatea compoziţiei fibroase totale este 

constituită din fibre de lemn obţinute printr-un procedeu chimic
5

4804 59 – – altele 5
 
4823 90 – altele:  
4823 90 
400

– hîrtie şi carton de felul celor folosite pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice 5

4823 90 
850

– – altele 0

4. La punctul 8 din nota la anexa nr.2, cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu cuvintele „monedei naţionale şi valutei 
străine”, iar în final se introduc cuvintele „şi Banca Naţională a Moldovei”.
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Art. XIV. – Articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al 
Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu mo-
dificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (2), textul “ , fără perceperea drepturilor de import de la agenţii economici care declară mărfurile pentru 
procesul propriu de producere, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale, şi cu încasarea 
drepturilor de import de la ceilalţi agenţi economici cu restituirea ulterioară a acestora, cu excepţia sumelor încasate 
pentru efectuarea procedurilor vamale” se exclude;
la alineatul (18):
litera a) se completează în final cu textul “ , conform listei întreprinderilor aprobată de Guvern”;
litera b) se completează în final cu textul “ , conform listei organizaţiilor/ întreprinderilor aprobată de Guvern”.
Art. XV. – Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1998, nr.72–73, art. 485), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 18, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiţia ca veniturile 
din vînzări ale titularului de patentă să nu depăşească 100000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.”
2. În anexă, poziţia 2.1 se exclude.
Art. XVI. – Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2000, nr.1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 noţiunea „indemnizaţie unică la naşterea copilului şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la 
împlinirea vîrstei de 3 ani”, cuvintele „indemnizaţie unică la naşterea copilului şi” se exclud.
2. La articolul 41 litera d), cuvintele „indemnizaţie unică la naşterea copilului şi” se exclud.
Art. XVII. – Articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul 
fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (4) litera a), la alineatul (41) litera b), la alineatul (43) şi la alineatul (5), după cuvîntul „anexa” se intro-
duce textul „nr.1”;
la alineatul (5), textul “ , fără perceperea drepturilor de import de la agenţii economici care declară mărfurile pentru 
procesul propriu de producere, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale, şi cu încasarea 
drepturilor de import de la ceilalţi agenţi economici cu restituirea ulterioară a acestora, cu excepţia sumelor încasate 
pentru efectuarea procedurilor vamale” se exclude.
Art. XVIII. – Articolul 4 din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul 
fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (2), cifrele “2013” se înlocuiesc cu cifrele “2014”;
alineatul (8) se abrogă.
Art. XIX. – La articolul 5 alineatul (2) litera i) din Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi cir-
culaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98–
99, art. 293), cu modificările ulterioare, cifrele „75” se înlocuiesc cu cifrele „60”, iar cifrele „100” – cu cifrele „80”. 
Art. XX. – Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează:
1. Articolul 20:
la alineatul (4) liniuţa a patra, cifra „7” se înlocuieşte cu cifrele „10”;
la alineatul (9), cuvintele “pentru autovehicule uzate” se înlocuiesc cu cuvintele “uzate pentru autovehicule”.
2. La articolul 69: 
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
“(3) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de 
leasing financiar se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 3 ani. În cazul în care va-
loarea contractului de leasing financiar depăşeşte suma de 2 milioane de euro, termenul de aflare sub regimul vamal 
de admitere temporară se va majora pînă la 5 ani.”
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de lea-
sing operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 1 an.”
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3. Articolul 73:
la alineatul (2), cuvîntul „locator” se înlocuieşte cu cuvîntul „locatar”, iar cifrele “50” se înlocuiesc cu cifrele “70”; 
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) În cazul rezilierii contractului de leasing pînă la expirarea acestuia, baza de calcul al drepturilor de import o va 
constitui valoarea reziduală a obiectului leasingului, dar nu mai puţin de 70% din valoarea de intrare a bunului dat în 
leasing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, 
convenite de părţi.”
4. La articolul 1251 alineatul (5) litera f), cuvintele “reprezentanţei bancare” se înlocuiesc cu cuvîntul „băncii”.
5. La articolul 1281 alineatul (3), cuvintele „reprezentanţele bancare” se înlocuiesc cu cuvîntul „băncile”.
6. La articolul 129 alineatul (5), după cuvintele „pînă la achitarea deplină” se introduce textul „ , cu excepţia conturi-
lor bancare deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii 
externi”.
7. Articolul 176:
la alineatul (1), cuvintele “a expirat termenul limită de tranzit acordat” se înlocuiesc cu cuvintele „regimul vamal de 
tranzit a fost încheiat”;
la alineatul (4), textul “declarării ori, în lipsa acestuia, transportatorul lor” se înlocuieşte cu textul: „declarării. În 
cazul plasării mărfurilor sau mijloacelor de transport sub regimul vamal de tranzit, responsabil pentru depunerea 
declaraţiei vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării ori, în 
lipsa acestuia, transportatorul lor.”
Art. XXI. – La articolul 10 alineatul (4) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, cuvintele „directorului 
general aprobată de Guvern” se substituie cu cuvintele „prim-ministrului”. 
Art. XXII. – În cuprinsul Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2001, nr.108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, cuvintele „serviciul vamal” se înlocu-
iesc cu cuvintele „organul vamal”.
Art. XXIII. – La articolul 6 din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2002, nr.154–157, art. 1209), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează în final cu 
textul „şi la cererea organelor fiscale în scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul fiscal”.
Art. XXIV. – Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de 
pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185–189, 
art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 10:
la alineatul (1) litera a) liniuţa a patra, litera b) liniuţa a patra şi la alineatul (2) litera d), cifra “7” se înlocuieşte cu cifrele “10”; 
alineatele (7), (8) şi (10) vor avea următorul cuprins:
„(7) Mijloacele de transport auto neînmatriculate în Republica Moldova care au termenul de exploatare de peste 10 ani 
(cu excepţia autovehiculelor de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar cele concepute pentru transportul a maximum 20 de 
persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702 – termenul de exploatare de peste 7 ani, care aparţin persoanelor fizice şi sînt 
introduse pe teritoriul Republicii Moldova pot fi înstrăinate numai în scopul scoaterii lor ulterioare de pe teritoriul ţării. 
(8) Persoanelor fizice li se interzice introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a motoarelor şi caroseri-
ilor care au termenul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia celor pentru autovehiculele de epocă de la po-
ziţia tarifară 8703), iar a motoarelor şi caroseriilor destinate autovehiculelor concepute pentru transportul a 
maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702 – termenul de exploatare de peste 7 ani, cu excep-
ţia motoarelor şi caroseriilor introduse pe teritoriul ţării de persoane fizice nerezidente în conformitate cu regi-
mul vamal de tranzit, cu condiţia escortării obligatorii a acestora de către serviciul de supraveghere şi escortare.” 
„(10) Se interzice organelor vamale vămuirea mijloacelor de transport auto, motoarelor şi caroseriilor care au ter-
menul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia autovehiculelor de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar a celor 
concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702, precum şi a motoarelor 
şi a caroseriilor pentru acestea – termenul de exploatare de peste 7 ani, care aparţin persoanelor fizice rezidente.” 
2. În anexă: 
după poziţia tarifară 8471 se introduc poziţiile tarifare 8517 12 000 şi 8519 cu următorul cuprins: 
8517 12 000 Telefoane pentru reţeaua de telefonie mobilă şi pentru alte reţele fără fir 2 unităţi
8519 Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de 

înregistrare şi reproducere a sunetului
1 unitate
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poziţia tarifară 8520 se exclude; 
după poziţia tarifară 8525 se introduce poziţia tarifară 8527 cu următorul cuprins: 

8527 Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar 
combinate în acelaşi corp cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului 
sau cu un ceas

1 unitate

poziţia tarifară 8525 20 910 se exclude.

Art. XXV. – Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.248–253, art. 996), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 8:
la alineatul (2), punctul 12) va avea următorul cuprins:
„12) executarea documentelor executorii prin care autoritatea administraţiei publice locale/instituţia publică este 
obligată să efectueze anumite plăţi;”
alineatul (4): 
la punctul 6), cuvintele „ , televiziunii publice locale” se exclud;
punctul 7) se abrogă;
punctul 9) va avea următorul cuprins:
„9) executarea documentelor executorii prin care autoritatea administraţiei publice locale/instituţia publică este 
obligată să efectueze anumite plăţi;”
alineatul (5):
punctul 7) se abrogă;
punctul 9) va avea următorul cuprins:
„9) executarea documentelor executorii prin care autoritatea administraţiei publice locale/instituţia publică este 
obligată să efectueze anumite plăţi;”
alineatul (6):
la punctul 13), cuvintele „ , televiziunii publice” se exclud;
punctul 14) se abrogă;
punctul 16) va avea următorul cuprins:
„16) executarea documentelor executorii prin care autoritatea administraţiei publice locale/instituţia publică este 
obligată să efectueze anumite plăţi;”.
2. Articolul 11 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Transferurile cu destinaţie specială stipulate la alin. (1) din prezentul articol se includ, la momentul înregis-
trării acestora în cont, în bugetul unităţii administrativ-teritoriale în baza dispoziţiei executorului (ordonatorului) 
principal de buget, cu rectificarea ulterioară a bugetului respectiv.”
3. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, în baza 
deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, au dreptul:
a) să angajeze împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la instituţiile financiare şi 
de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare;
b) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, îm-
prumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an bugetar. 
(2) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ- teritoriale de nivelul întîi, în baza deciziei autorităţilor repre-
zentative şi deliberative respective, au dreptul:
a) să angajeze împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la instituţiile financiare şi 
de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare;
b) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, îm-
prumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an bugetar.”
4. La articolul 14, alineatele (1) şi (6) vor avea următorul cuprins:
„(1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea, în baza deci-
ziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, au dreptul:
a) să contracteze împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli de capital de la instituţiile finan-
ciare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare;
b) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contrac-
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tuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an bugetar.” 
„(6) Prevederile alin. (1)–(3) şi (5) sînt aplicabile în cazul în care suma totală a plăţilor anuale (rambursarea sumei 
de principal, achitarea dobînzilor şi altor plăţi aferente) legate de deservirea datoriilor bugetelor unităţilor adminis-
trativ-teritoriale la împrumuturile contractate sau garantate şi/sau care urmează a fi contractate sau garantate nu va 
depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective.”
5. Articolul 28 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) La solicitarea autorităţilor executive şi în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, 
Ministerul Finanţelor poate plasa mijloacele soldurilor temporar libere ale bugetelor unităţilor administrativ-terito-
riale de nivelul întîi şi al doilea, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial, în depozite la Banca Naţio-
nală a Moldovei.”
6. Articolul 32:
la alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
„e) asigurarea organizării şi ţinerii contabilităţii în conformitate cu actele normative şi prezentarea în termen a ra-
poartelor lunare, trimestriale şi anuale.”
la alineatul (2), cuvintele „al municipiului Bălţi şi al municipiului Chişinău” se înlocuiesc cu cuvintele „cu excepţia 
municipiului Chişinău,”.
Art. XXVI. – Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi 
alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168–170, art. 773), cu modifi-
cările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Începînd cu anul 2013, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite 
sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, se efectuează 
în modul următor:
a) primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele financiare ale anga-
jatorului, iar şomerilor li se plătesc din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele 
bugetului asigurărilor sociale de stat.”
2. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se abrogă.
3. Articolul 17 se abrogă.
Art. XXVII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. Articolul 11 se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
„m) deciziile de regularizare întocmite de Serviciul Vamal.”
2. La articolul 92, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Această prevedere nu se aplică conturilor bancare 
deschise conform acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi.”
Art. XXVIII. – 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 modificările ulterioare, se modifică şi se com-
pletează după cum urmează:
1. Articolul 35 alineatul (2):
la subalineatul al patrulea, textul „1 ianuarie 2012” se înlocuieşte cu textul „1 ianuarie 2014”;
subalineatul al şaselea se completează în final cu textul: „Premierea cadrelor didactice şi a corpului profesoral se va 
efectua începînd cu anul 2014 pentru rezultatele anului şcolar (de studii) 2013–2014.”
2. La punctul 2 din notele la anexa nr.11, textul „anul 2012” se înlocuieşte cu textul „anul 2014”.
Art. XXIX. – Articolul 16 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr.90–93, art. 399), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Politica de contabilitate a Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi a Companiei Naţionale de Asigurări în Medi-
cină se elaborează de sine stătător de către acestea, se coordonează cu Ministerul Finanţelor şi se aprobă de autorita-
tea publică centrală de specialitate respectivă.”
Art. XXX. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. Articolul 30:
la alineatul (2), după cuvîntul „Termenul” se introduce cuvîntul „general”;
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articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Termenul special de prescripţie pentru contravenţiile prevăzute în capitolul XV al cărţii întîi este de 12 luni.”
2. Articolul 295:
în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 25” se înlocuieşte cu textul „de la 25 la 75”;
în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 15 la 25” se înlocuieşte cu textul „de la 25 la 75”; 
în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 10 la 25” se înlocuieşte cu textul „de la 20 la 75”;
articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
„(9) Neîndeplinirea cerinţelor privind utilizarea în evidenţa analitică şi sintetică a formularelor sta-
bilite în actele normative în vigoare, precum şi nerespectarea modalităţii de efectuare a inventarierii 
se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
3. Articolul 298:
alineatul (1): 
în dispoziţie, cuvintele „de la bugetele de toate nivelurile” se înlocuiesc cu cuvintele „din mijloacele bugetelor şi fon-
durilor componente ale bugetului public naţional”; 
sancţiunea se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
sancţiunea alineatului (2) se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
alineatul (3):   
în dispoziţie, cuvintele „instituţiilor bugetare” se înlocuiesc cu cuvintele „instituţiilor publice”; 
sancţiunea se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”; 
alineatul (4): 
în dispoziţie, cuvintele „de la bugetele de toate nivelurile” se înlocuiesc cu cuvintele „din mijloacele bugetelor şi fon-
durilor componente ale bugetului public naţional”; 
sancţiunea se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”; 
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, efectuarea de cheltuieli de către instituţiile finanţate din mijloa-
cele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional din bani publici în sume ce depăşesc limi-
tele lor anuale stabilite pentru achiziţionarea unui tip de mărfuri, lucrări şi servicii; divizarea achiziţiei de măr-
furi, lucrări şi servicii din banii publici prin contracte separate; neînregistrarea la Trezoreria de Stat sau la una 
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a contractelor de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii din 
mijloacele bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în valoarea contractului stabilită 
de Guvern; achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii fără încheierea contractelor; transferarea mijloacelor buge-
tului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru produse, lucrări şi servicii fără înregistra-
rea prealabilă a contractelor la Trezoreria de Stat sau la una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor  
se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.” 
alineatul (51): 
în dispoziţie, cuvintele „de la bugetele de toate nivelurile şi de către întreprinderile de stat/municipale” se înlocuiesc 
cu cuvintele „din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional, de către întreprinde-
rile de stat/municipale şi de către societăţile comerciale cu cota de participare a statului/unităţii administrativ-teri-
toriale”, iar după cuvîntul „arendaşi” se introduc cuvintele „şi/sau chiriaşi”; 
în sancţiune, textul „de 220 de unităţi convenţionale” se înlocuieşte cu textul „de la 100 la 500 de unităţi convenţio-
nale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
alineatul (6): 
în dispoziţie, cuvintele „finanţate de la buget” se înlocuiesc cu cuvîntul „publice”; 
în sancţiune, textul „de la 30 la 40 de unităţi convenţionale” se înlocuieşte cu textul „de la 190 la 300 de unităţi con-
venţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
„(7) Admiterea de către instituţiile finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public 
naţional a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat se sancţionează cu amendă de la 190 la 500 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
Art. XXXI. – La articolul III alineatul (3) din Legea nr.276-XVI din 18 decembrie 2008 pentru modificarea şi com-
pletarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237–240, art. 878), cu modificările ulterioare, cifrele „2013” se înlocuiesc cu 
cifrele „2015”.
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Art. XXXII. – Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.63, art. 213) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 6 se completează cu alineatul (101) cu următorul cuprins:
„(101) Trecerea funcţionarilor publici într-o treaptă de salarizare superioară conform prevederilor alin. (9) se va 
efectua în limita mijloacelor prevăzute în acest scop pentru anul bugetar respectiv.”
2. La articolul 17, cifrele „2013” se înlocuiesc cu cifrele „2014”.
Art. XXXIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului IV punctele 5 şi 6; articolu-
lui X punctul 5, punctul 6 referitor la art. 18 lit. h), punctul 7 referitor la art. 20 lit. z8), punctul 9, punctul 10, punctul 
11, punctul 20, punctul 21, punctul 22, punctul 23 referitor la art. 901 alin. (31), punctul 24, punctul 26, punctul 
27, punctul 28 referitor la art. 102 alin. (2), punctul 29 referitor la art. 103 alin. (1) pct. 23), punctul 33, punctul 34, 
punctul 35 referitor la art. 123 alin. (1), punctul 36, punctul 37, punctul 38, punctul 70, punctul 79; articolului XIII 
punctul 1 referitor la art. 28 lit. j) şi lit. q), punctul 3 referitor la anexa nr.1 poziţiile tarifare 1516, 3401, 3909, 3920, 
3923, 4804 şi poziţia 482390; articolului XIV referitor la art. 4 alin. (18); articolului XV; articolului XVI; articolului 
XVII referitor la completarea art. 4 alin. (4), (41), (43) şi (5); articolului XX punctul 1 referitor la art. 20 alin. (4); arti-
colului XXIV; articolului XXV punctul 1 referitor la abrogarea punctului 7) din art. 8 alin. (4), a punctului 7) din art.
8 alin. (5) şi a punctului 14) din art. 8 alin. (6); articolului XXVI, care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 
2013; articolului X punctul 12, care se pune în aplicare cu începere de la 13 ianuarie 2012; articolului X punctul 32 
referitor la art. 1181 alin. (11), care se pune în aplicare cu începere de la 1 iulie 2012.
(2) Guvernul:
a) în termen de 2 luni, va prezenta propuneri de modificare şi completare a Codului fiscal în partea ce ţine de intro-
ducerea taxei pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de autovehiculele neînmatriculate în Republica 
Moldova ale persoanelor fizice (vinieta);
b) în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.178. Chişinău, 11 iulie 2012.

LEGE NR.184 din 11.07.2012
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 16.08.2012 în Monitorul Oficial nr.166-169a art.nr.571 
Data intrarii in vigoare: 16.11.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei nr.85/374/CEE din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr.L210 din 7 august 1985, modificată şi completată 
prin Directiva nr.1999/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunită-
ţilor Europene (JOCE), nr.L141 din 4 iunie 1999.
Art. I. – La articolul 22 alineatul întîi din Legea nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Re-
publicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art. 20), cu modificările ulterioare, sin-
tagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor al” se 
înlocuieşte cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a”.
Art. II. – Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1. În cuprinsul legii, sintagma „Inspectoratul metrologic” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Con-
sumatorilor”.
 2. La articolul 2 alineatul (8), în partea introductivă, textul „şi este subordonat” se înlocuieşte cu textul „şi este sub-
ordonată”. 
Art. III. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
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2002, nr.82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La capitolul XXXIV, în titlul secţiunii a 2-a şi în în titlul articolului 1425, textul „produse defectuoase” se înlocu-
ieşte cu textul „produse cu viciu”.
2. Articolul 1426: 
titlul articolului va fi: 
„Articolul 1426. Produsul, producătorul şi prejudiciul cauzat”;
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) În sensul prezentei secţiuni, produs este orice bun mobil, chiar şi în cazul în care acesta este încorporat în alte 
bunuri mobile sau într-un bun imobil. De asemenea, sînt considerate produse energia electrică, gazele naturale şi apa 
livrate pentru consum individual.”
la alineatul (3), cuvîntul „închiriere” se înlocuieşte cu textul „de locaţiune, de leasing”;
articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) În sensul prezentei secţiuni, prejudiciu se consideră:
a) prejudiciul cauzat prin deces sau prin leziuni corporale;
b) prejudiciul cauzat sau distrugerea oricărui bun, altul decît produsul cu viciu, cu condiţia cumulativă ca bunul viciat:
– să fie, în mod normal, destinat utilizării sau consumului privat; şi 
– să fie utilizat de persoana prejudiciată în special pentru uz propriu sau pentru consum privat.
Prezentul alineat nu aduce atingere dispoziţiilor de drept privind repararea prejudiciului moral.”
3. Articolul 1427:
titlul articolului va fi:
„Articolul 1427. Produsul cu viciu”;
la alineatul (1), cuvîntul „defectuos” se înlocuieşte cu textul „cu viciu”.
4. Articolul 1430: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul în care pentru repararea prejudiciului nu este stabilit niciun termen, prejudiciul se repară dacă a apărut 
pe parcursul a 10 ani de la data la care producătorul a pus în circulaţie produsul ce a provocat prejudicii, cu excepţia 
cazurilor cînd persoana prejudiciată a iniţiat, în această perioadă, o procedură judiciară împotriva producătorului.”
la alineatul (2), textul „şi de” se înlocuieşte cu textul
„, de viciul produsului şi de”.
5. Articolul 1431 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 1431. Interdicţia de a exclude sau de a limita cu anticipaţie răspunderea
(1) Răspunderea producătorului pentru produsele cu viciu nu poate fi exclusă ori limitată printr-o clauză contractu-
ală. Convenţiile contrare nu produc efect.
(2) Aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni nu exclude posibilitatea persoanei prejudiciate de a pretinde despăgu-
biri în temeiul răspunderii contractuale sau delictuale ori în conformitate cu actele legislative şi normative speciale 
din domeniu.”
Art. IV. – La articolul 16 alineatul (1) din Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglemen-
tare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36–38, art. 141), cu modificările ulterioare, sintagma 
„Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor” se înlocu-
ieşte cu sintagma „Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor”.
Art. V. – La articolul 42 alineatul (3) din Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-ve-
terinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51–54, art. 153), cu modificările ulterioare, sintagma 
„Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor” se înlocuieşte 
cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
Art. VI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 84, în titlu şi în dispoziţie, cuvîntul „Furnizarea” se înlocuieşte cu textul „Producerea, plasarea pe piaţă 
şi/sau comercializarea”.
2. Articolul 278 va avea următorul cuprins:
„Articolul 278. Încălcarea cerinţelor legale privind interesele economice ale consumatorilor
(1) Încălcarea de către vînzător, prestator a termenului, prevăzut de lege, de cel mult 14 zile calendaristice de la data 
înaintării reclamaţiei sau a termenului stabilit prin contract pentru soluţionarea reclamaţiei 
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
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amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Refuzul vînzătorului, prestatorului de a satisface reclamaţia consumatorului, fără a dovedi vina acestuia printr-o 
expertiză tehnică, în termen de cel mult 14 zile calendaristice, prevăzut de lege,
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Refuzul vînzătorului de a înlocui sau de a restitui, la cererea consumatorului, contravaloarea produselor alimen-
tare sau a produselor cosmetice necorespunzătoare cerinţelor prescrise sau declarate se sancţionează cu amendă de la 
50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Refuzul vînzătorului de a înlocui, în condiţiile legii, în termen de cel mult 14 zile calendaristice, un produs nea-
limentar de calitate corespunzătoare cu un produs similar celui procurat, dacă acest produs nu-i convine consuma-
torului ca formă, gabarite, model, mărime, culoare sau dacă, din alte cauze, nu-l poate utiliza conform destinaţiei, 
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
3. La articolul 279, în dispoziţie, cuvintele „către consumator” se exclud, iar după cuvîntul „serviciilor” se introduce 
textul „la etapa plasării pe piaţă şi/sau comercializării”.
4. Articolul 281: titlul articolului va fi:
„Articolul 281. Comercializarea produselor supuse obligatoriu evaluării conformităţii fără certificat de conformita-
te, fără declaraţie de conformitate sau cu utilizarea ilegală a mărcii naţionale de conformitate”
În dispoziţia articolului, cuvîntul „şi” se înlocuieşte cu textul „şi/sau”.
5. Articolul 344:
titlul articolului va fi: 
„Articolul 344. Încălcarea cerinţelor prescrise sau declarate privind producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi co-
mercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor”
la alineatul (2):
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerin-
ţelor esenţiale (cerinţe privind asigurarea inofensivităţii produselor şi serviciilor pentru viaţa, sănătatea, ereditatea 
şi siguranţa oamenilor) şi/sau cu încălcarea cerinţelor privind protecţia intereselor consumatorilor (cerinţe privind 
informaţia despre compoziţia, destinaţia, originea şi calitatea produselor, masa netă şi volumul produselor, termenul 
de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire), stipulate în acte normative, 
se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 
500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;”
alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
„k) neasigurarea de către vînzător, producător a reparaţiei şi deservirii tehnice a produselor de folosinţă îndelungată, 
precum şi neasigurarea cu piese de schimb necesare pe durata de funcţionare stabilită de lege 
se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 
180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
la alineatul (3):
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) lipsa registrului de reclamaţii sau neafişarea acestuia la loc vizibil pentru consumatori, neînregistrarea de către 
vînzător, prestator a reclamaţiei consumatorului;” 
la litera d), textul „cu emiterea deciziei, în ambele cazuri, de încetare sau de interzicere a practicii comerciale inco-
recte” se exclude.
6. La articolul 345 alineatul (2) litera e), textul „sau a persoanelor cu funcţie de răspundere” se exclude, iar în final 
litera se completează cu textul „sau deteriorate”.
7. Articolul 349 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Împiedicarea activităţii legitime a inspectorilor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor prin nead-
miterea lor la efectuarea controlului iniţiat în limitele legii, prin împiedicarea accesului în încăperi sau pe teritoriul 
pasibil controlului, prin neprezentarea, în cadrul controlului, a documentelor/ informaţiei solicitate care sînt obiec-
tul controlului, prin prezentarea informaţiei neautentice sau incomplete
se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 
300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
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8. La articolul 408 alineatul (1), textul „art. 84, 278–281, 344–348” se înlocuieşte cu textul „art. 84, 971–972, 278–281, 
344–348, art. 349 alin. (4)”. 
Art. VII. – Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.184. Chişinău, 11 iulie 2012

LEGE NR.169 din 11.07.2012
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 03.08.2012 în Monitorul Oficial nr.160-164 art.nr.545

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2003, nr.159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:
„Articolul 71. Interzicerea muncii nedeclarate
(1) Munca nedeclarată este interzisă.
(2) Prin muncă nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui an-
gajator fără a fi respectate prevederile prezentului cod referitoare la încheierea contractului individual de muncă.”
Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 55:
titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei  cu privire la securitatea şi la sănătatea  în muncă”;
la alineatul (1):
în dispoziţie, cuvintele „igiena muncii, a altor norme de protecţie a muncii” se substituie cu cuvintele „sănătatea în muncă”; 
în sancţiune, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 100 la 140”, textul „de la 50 la 75” se substituie cu 
textul „de la 200 la 350”, iar textul „de la 80 la 120” – cu textul „de la 350 la 450”;
în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 80” se substituie cu textul „de la 120 la 150”, textul „de la 100 la 150” 
se substituie cu textul „de la 250 la 350”, iar textul „de la 120 la 180” – cu textul „de la 400 la 480”.
2. Codul se completează cu articolul 551 cu următorul cuprins:
„Articolul 551. Utilizarea muncii nedeclarate
Utilizarea muncii nedeclarate 
se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
3. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
„Articolul 58. Admiterea minorului la locuri de muncă care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui sau atrage-
rea minorului la munci care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui
Admiterea minorului la locuri de muncă care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui sau atragerea minorului la 
executarea unei munci interzise de legislaţie 
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 
la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.169. Chişinău, 11 iulie 2012.
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LEGE NR.112 din 18.05.2012
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 20.07.2012 în Monitorul Oficial nr.149-154 art.nr.488

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr.198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2007, nr.157–160, art. 614), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 11:
se completează cu alineatul (71) avînd următorul cuprins:
„(71) Funcţionarea Consiliului Naţional este asigurată de aparatul administrativ, din care fac parte directorul exe-
cutiv al Consiliului Naţional (denumit în continuare director executiv) şi alţi angajaţi. Regulamentul de activitate al 
aparatului administrativ se aprobă de către Consiliul Naţional.”
alineatul (8), textul „şi activitatea de secretariat” se exclude, iar cuvintele „sînt asigurate” se substituie prin cuvintele 
„este asigurată”.
2. Articolul 12:
alineatul (1): 
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) analiza practicii de implementare a prezentei legi şi adoptarea de recomandări în vederea aplicării ei uniforme;”
litera e), după cuvîntul „funcţionării” se introduce textul „aparatului administrativ şi a”;
litera f), cuvîntul „întocmirea” se substituie prin cuvîntul „aprobarea”;
alineatul (2):
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) prezintă Ministerului Justiţiei propuneri privind cheltuielile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 
pentru a fi incluse în bugetul de stat;”
litera c), textul „administrează mijloacele” se substituie cu textul „exercită controlul asupra administrării mijloacelor”; 
după litera d) se introduce litera d1) avînd următorul cuprins:
„d1) stabileşte modul de desfăşurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcţia de director executiv, 
organizează acest concurs, numeşte şi eliberează din funcţie directorul executiv;”
litera g), textul „elaborează şi” se exclude;
litera h), textul „şi organizează astfel de concursuri” se exclude;
litera i), textul „asigură remunerarea lor” se exclude;
litera l), textul „ , organizează” se substituie prin cuvîntul „şi”;
litera m) va avea următorul cuprins:
„m) analizează informaţii despre asistenţa juridică acordată şi examinează propuneri de îmbunătăţire a sistemului de 
acordare a asistenţei juridice garantate de stat.”
3. Legea se completează cu articolul 131 avînd următorul cuprins:
„Articolul 131. Directorul executiv
(1) Directorul executiv se numeşte în funcţie de către Consiliul Naţional, prin concurs de angajare, pe o perioadă de 
5 ani. Mandatul său poate fi reînnoit o singura dată. Modul de selectare a candidaţilor la funcţia de director executiv 
şi procedura de desfăşurare a concursului se stabilesc de Consiliul Naţional.
(2) Activitatea directorului executiv încetează la expirarea mandatului, la cerere sau în caz de deces. Directorul exe-
cutiv poate fi eliberat din funcţie de către Consiliul Naţional în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunză-
toare a atribuţiilor, al constatării calificării lui insuficiente sau al comiterii sistematice de abateri disciplinare.
(3) Directorul executiv asigură funcţionarea aparatului administrativ al Consiliului Naţional şi are următoarele atri-
buţii principale:
a) asigură activitatea Consiliului Naţional şi exercită controlul asupra funcţionării sistemului de acordare a asistenţei 
juridice garantate de stat;
b) realizează evaluarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat, acordată de persoanele autorizate, în modul sta-
bilit de prezenta lege;
c) administrează mijloacele bugetare alocate pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat;
d) evaluează costurile, planifică cheltuielile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi le prezintă Consiliului 
Naţional spre aprobare;
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e) întocmeşte raportul anual de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi îl prezintă 
Consiliului Naţional spre aprobare;
f) asigură desfăşurarea concursului de selectare a coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional şi pre-
zintă rezultatele acestui concurs Consiliului Naţional spre aprobare;
g) încheie, în numele Consiliului Naţional, contracte individuale de muncă cu candidaţii selectaţi pentru funcţia de 
coordonator al oficiului teritorial;
h) asigură desfăşurarea concursului de selectare a avocaţilor care să acorde asistenţă juridică garantată de stat şi 
prezintă rezultatele acestui concurs Consiliului Naţional spre aprobare;
i) asigură remunerarea persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în modul prevăzut de prezenta 
lege;
j) elaborează formele actelor de obţinere şi de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, stabilite de prezenta 
lege, şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
k) elaborează formele rapoartelor privind utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru acordarea de asistenţă 
juridică garantată de stat şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
l) elaborează propuneri privind standardele de activitate şi de perfecţionare profesională a avocaţilor, parajuriştilor, 
altor categorii de persoane care acordă asistenţă juridică garantată de stat;
m) elaborează propuneri privind modul de analiză a criteriilor şi a condiţiilor de acordare a asistenţei juridice cali-
ficate şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
 n) examinează plîngerile parvenite de la beneficiarii de asistenţă juridică calificată şi de la alte instituţii interesate, precum şi 
refuzurile de acordare a unei astfel de asistenţe, şi prezintă periodic Consiliului Naţional rapoarte privind aceste examinări; 
o) generalizează practica de implementare a prezentei legi şi elaborează recomandări în vederea aplicării ei unifor-
me;
p) colectează de la oficiile teritoriale date statistice referitor la necesităţile de asistenţă juridică garantată de stat, le 
analizează şi prezintă în baza lor propuneri de perfecţionare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate 
de stat;
q) elaborează regulamentul de activitate al aparatului administrativ şi îl prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
r) asigură mediatizarea activităţii Consiliului Naţional prin publicare de informaţii de interes public pe pagina web 
a Consiliului Naţional.
(4) Angajaţii aparatului administrativ al Consiliului Naţional asigură activitatea de secretariat a Consiliului Naţional.
(5) În lipsa directorului executiv, Consiliul Naţional poate desemna o altă persoană care să asigure îndeplinirea 
funcţiilor acestuia în perioada absenţei.
(6) Salarizarea directorului executiv şi a personalului din cadrul aparatului administrativ se efectuează din mijloace-
le destinate asistenţei juridice garantate de stat.”
4. La articolul 19 alineatul (1) litera d), textul „art. 304 şi 316” se substituie cu textul „art. 77 lit. a), b), c)”.
5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
„Articolul 20. Acordarea asistenţei juridice calificate indiferent de nivelul veniturilor
Se acordă asistenţă juridică calificată indiferent de nivelul veniturilor:
a) persoanelor specificate la art. 19 alin. (1) lit. b)–d);
b) persoanelor suspectate de săvîrşirea unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea arestului contravenţional;
c) persoanelor în a căror privinţă există riscul aplicării sancţiunii de expulzare în cadrul procedurilor contravenţi-
onale;
d) persoanelor în a căror privinţă se solicită înlocuirea sancţiunii amenzii sau a muncii neremunerate în folosul 
comunităţii cu închisoare sau cu arest contravenţional;
e) persoanelor care au beneficiat de ajutor social, stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe parcursul a 6 luni 
calendaristice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea.”
6. Articolul 24:
alineatul (1), litera c) se abrogă;
după alineatul (1) se introduce alineatul (11) avînd următorul cuprins:
„(11) Acordarea de asistenţă juridică calificată în cauze contravenţionale, civile şi de contencios administrativ se 
refuză dacă:
a) cererea de acordare reiese din activitatea comercială a solicitantului;
b) valoarea acţiunii este mai mică de 1/2 din minimul de existenţă, calculat în conformitate cu modul aprobat de 
Guvern;
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c) solicitantul beneficiază deja de asistenţă juridică calificată pe aceeaşi cauză;
d) cererea se referă la repararea prejudiciului cauzat prin lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale;
e) cererea se referă la încălcarea dreptului de vecinătate, cu excepţia cazurilor în care se referă la înlăturarea perico-
lului de prăbuşire, la respectarea distanţei pentru construcţii, la litigiile privind hotarul.”
Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 378 alineatul (4), textul „i se desemnează un apărător din oficiu” se substituie prin textul „i se desemnea-
ză, în modul stabilit, un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
2. Articolul 384 alineatul (2) litera c), textul „cu un apărător din oficiu” se substituie prin textul „cu un avocat care 
acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
3. Articolul 392, textul „din oficiu” se substituie prin textul „în urma desemnării de către coordonatorul oficiului 
teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
 Nr.112. Chişinău, 18 mai 2012.

LEGE NR.93 din 26.04.2012
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 20.07.2012 în Monitorul Oficial nr.149-154 art.nr.482 
Data intrarii in vigoare: 20.09.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2004, nr.83–87, art. 431) se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se completează în final cu următoarea noţiune:
„produs alimentar nerecomandat preşcolarilor şi elevilor – produs alimentar cu un conţinut mărit de nutrimente care 
sporesc valoarea nutritivă (grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari).”
2. Articolul 15 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
„(6) Se interzice prepararea, comercializarea şi distribuirea produselor alimentare (inclusiv a băuturilor răcoritoare 
şi energizante) nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi preuniversitare, indi-
ferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, şi pe o rază de pînă la 100 de metri de la acestea, 
care se va determina de la intrarea în punctul comercial şi pînă la cel mai apropiat colţ al instituţiei de învăţămînt.”
Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 80 se introduce articolul 801 cu următorul cuprins:
„Articolul 801. Prepararea, comercializarea sau distribuirea produselor alimentare interzise preşcolarilor şi elevi-
lor în instituţiile de învăţămînt preşcolare şi preuniversitare sau în apropierea acestora
Prepararea, comercializarea sau distribuirea produselor alimentare interzise preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de 
învăţămînt preşcolare şi preuniversitare, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, şi 
pe o rază de pînă la 100 de metri de la acestea 
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 
150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a des-
făşura activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
2. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 85–87,” se substituie cu textul „art. 801, 85–87,”.
Art. III. – (1) Ministerul Sănătăţii, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, va elabora şi va aproba lista 
produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor.
(2) Ministerul Educaţiei, în termen de 30 de zile de la aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate pre-
şcolarilor şi elevilor, va asigura distribuirea acesteia instituţiilor de învăţămînt vizate şi va elabora şi va distribui un 
memoriu adresat elevilor privind nocivitatea folosirii produselor nerecomandate în alimentaţie.
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(3) Autorităţile administraţiei publice locale vor superviza autorizaţiile de amplasare şi funcţionare a unităţilor co-
merciale în apropierea instituţiilor de învăţămînt vizate.
Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la publicare.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.93. Chişinău, 26 aprilie 2012. 

LEGE NR.128 din 08.06.2012
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 13.07.2012 în Monitorul Oficial nr.143-148 art.nr.473

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului 
Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 33), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
„Articolul 91. Activităţi financiare ilegale
(1) Se interzice desfăşurarea de activităţi, altele decît cele înregistrate şi autorizate în modul prevăzut de legislaţie, 
prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare rambursabile, 
indiferent cum se realizează această colectare.
(2) Se interzice desfăşurarea de activităţi, altele decît cele înregistrate şi autorizate în modul prevăzut de legislaţie, 
prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare sau să se înscrie 
pe liste cu promisiunea cîştigurilor financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, 
indifirent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste.”
Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 2009, nr.72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2411 cu următorul cuprins:
„Articolul 2411. Practicarea ilegală a activităţii financiare
(1) Practicarea activităţii financiare fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 pînă la 6 ani.”
Art. III. – Articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.280-XV din 22 iulie 2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138–146, art. 737), cu modificările ulterioare, se completează cu 
litera c) cu următorul cuprins:
„c) să colecteze de la persoane, prin ofertă publică, mijloace financiare rambursabile.”
Art. IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După articolul 263 se introduce articolul 2631 cu următorul cuprins:
„Articolul 2631. Organizarea de structuri financiare ilegale 
Organizarea de structuri financiare, indiferent de denumirea lor, fără înregistrare şi fără autorizare în modul pre-
văzut de legislaţie, prin care se propune unor persoane să depună ori să colecteze bani sau să se înscrie pe liste, fă-
cîndu-le să spere cîştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent 
cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru un terţ un folos 
material ilicit,
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 
500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
2. La articolul 400 alineatul (1), după textul „228–245,” se introduce textul „2631,”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.128. Chişinău, 8 iunie 2012.
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LEGE NR.33 din 06.03.2012
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 25.05.2012 în Monitorul Oficial nr.99-102 art.nr.330

MODIFICAT: 
RMO113 din 08.06.12, MO113-118/08.06.12, pag.15 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 10 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul 
Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 3, subalineatul al nouălea va avea următorul cuprins:
„imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice, imprimarea valorilor mobiliare de stat;”
la punctul 5 alineatul al doilea, cuvintele „altfel decît” se înlocuiesc cu textul „în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 
privind reglementarea valutară,”.
Art. II. – Articolul 6 al Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2004, nr.53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul întîi, textul „Taxa de stat se plăteşte” se înlocuieşte cu textul „Pe teritoriul Republicii Moldova, taxa de stat
se plăteşte în monedă naţională”;
alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
„La dorinţa plătitorului nerezident, taxa de stat poate fi plătită în valută străină, dar numai prin virament.”
Art. III. – Legea nr.1232-XII din 15 decembrie 1992 cu privire la bani (Monitorul Parlamentului Republicii Moldo-
va, 1993, nr.3, art. 51) se modifică după cum urmează:
1. Articolele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 2. Emisia şi retragerea monedei naţionale Banca Naţională a Moldovei are dreptul exclusiv de a emite pe 
teritoriul Republicii Moldova bancnote şi monede metalice ca mijloc de plată, precum şi bancnote şi monede meta-
lice jubiliare şi comemorative ca mijloc de plată şi în scop numismatic.
Banca Naţională a Moldovei stabileşte valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, designul şi alte caracteristici ale 
bancnotelor şi monedelor metalice care sînt mijloc de plată în Republica Moldova.
Banca Naţională a Moldovei are dreptul exclusiv de a retrage din circulaţie orice bancnote sau monede metalice 
emise anterior.
Articolul 3. Mijlocul de plată
Moneda naţională – leul – este mijlocul legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova.
Plăţile şi transferurile în valută străină pot fi primite/efectuate pe teritoriul Republicii Moldova numai în cazurile şi 
în modul stabilite de lege.”
2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Articolul 6. Cursul oficial al leului
Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei în corespun-
dere cu prevederile legislaţiei valutare.”
3. Articolul 7 se abrogă.
Art. IV. – La articolul 2 al Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, textul „(valută 
naţională sau valută convertibilă)” se înlocuieşte cu textul „(monedă naţională şi/sau valută străină)”, iar în final 
articolul se completează cu textul: „Privatizarea fondului de locuinţe, inclusiv a atelierelor de creaţie, contra valută 
străină poate fi efectuată numai de către nerezidenţi.”
Art. V. – Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2005, nr.59–61, art. 200), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, în noţiunea „preţ de achiziţie”, textul „de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldo-
vei” se înlocuieşte cu textul „oficial al leului moldovenesc valabil”.
2. La articolul 111 alineatul (2), textul „valutei naţionale în raport cu valuta convertibilă” se înlocuieşte cu textul „ofi-
cial al leului moldovenesc faţă de valutele străine”.
Art. VI. – Legea cambiei nr.1527-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, 
art. 285), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
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Articolul 36:
la alineatul al doilea, după cuvîntul „valută” se introduce cuvîntul „străină”, iar textul „monedă locală după cursul” se
înlocuieşte cu textul „moneda ţării după cursul valutar”;
la alineatul al treilea, textul „în monedă locală la cursul zilei scadenţei sau al zilei plăţii” se înlocuieşte cu textul „în 
moneda ţării la cursul valutar la ziua scadenţei sau la ziua plăţii”;
la alineatul al patrulea, cuvintele „valutei străine” se înlocuiesc cu cuvîntul „valutar”;
alineatul al cincilea:
în prima propoziţie, cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”, iar după cuvîntul „trată” se introduce 
textul „(clauza de plată efectivă în valută străină)”;
în propoziţia a doua, cuvîntul „valuta” se înlocuieşte cu cuvîntul „moneda”;
articolul se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„Prevederile prezentului articol (inclusiv în partea ce se referă la clauza de plată efectivă în valută străină) se aplică 
cu respectarea cerinţelor legislaţiei valutare a Republicii Moldova referitoare la efectuarea de plăţi şi transferuri pe 
teritoriul Republicii Moldova.”
2. Articolul 43:
la alineatul întîi:
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) dobînda de întîrziere stabilită conform legislaţiei civile, calculată începînd cu data scadenţei;”
litera d) se abrogă;
la alineatul al doilea litera b), textul „în mărimea stabilită de Banca Naţională” se înlocuieşte cu textul „ţinînd cont 
de rata de bază a Băncii Naţionale”;
la ultimul alineat, textul „cu cota Băncii Naţionale la scontarea cambiilor” se înlocuieşte cu textul „cu rata de bază a 
Băncii Naţionale”.
3. La articolul 71 alineatul întîi, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Scontarea cambiilor se efectuează la 
rata scontului stabilită de banca comercială.”
Art. VII. – La articolul 38 al Legii nr.1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.15–17, art. 23), cu modificările ulterioare, textul „străine se depu-
ne în valută convertibilă” se înlocuieşte cu textul „nerezidente poate fi efectuată şi în valută străină”.
Art. VIII. – Articolul 15 al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 1995, nr.67, art. 752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul (1) se completează în final cu textul: „În cazul în care plăţile menţionate se realizează de către un investitor 
străin, acestea pot fi efectuate în monedă naţională şi/sau în valută străină.”
la alineatul (2), textul „ , care se achită în valută liber convertibilă sau în valuta naţională a Republicii Moldova” se exclude.
Art. IX.  – La articolul 65 al Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1995, nr.62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Taxele 
de şcolarizare pot fi achitate de către nerezidenţii care sînt cetăţeni străini şi apatrizi în monedă naţională şi/sau în 
valută străină.”
Art. X. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 1995, nr.56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10:
alineatul unic devine alineatul (1), în care după textul „băncilor licenţiate de Banca Naţională,” se introduce textul 
„băncilor în proces de lichidare, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, persoanei juridice care de-
ţine licenţa pentru activitate de depozitar central de valori mobiliare ca activitate de bază,”;
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Aplicarea sechestrului, suspendarea operaţiunilor sau aplicarea altor măsuri de asigurare asupra mijloacelor 
băneşti aflate în conturile băncilor deschise la Banca Naţională nu se admit.”
2. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 11. Actele Băncii Naţionale
(1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Banca Naţională are dreptul să emită hotărîri, regulamente, instrucţiuni şi 
ordonanţe.
(2) Actele normative ale Băncii Naţionale, care sînt obligatorii pentru instituţiile financiare şi pentru alte persoane 
juridice şi fizice, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare fie la data publicării lor, fie 
la o altă dată prevăzută în textul actului respectiv, cu condiţia informării publicului.
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(3) Hotărîrile privind ratele dobînzilor la instrumentele politicii monetare, ordonanţele şi alte acte ale Băncii Naţio-
nale care nu au caracter normativ intră în vigoare la data adoptării dacă în actele respective nu este prevăzută o altă 
dată.”
3. Articolul 13 se abrogă.
4. Articolul 16:
titlul articolului va fi: 
„Articolul 16. Operaţiuni valutare şi alte operaţiuni”;
la litera d), cuvintele „operaţiuni valutare” se înlocuiesc cu textul „operaţiunile menţionate la lit. a)–c)”.
5. La articolul 17, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Aplicarea sechestrului, suspendarea operaţiunilor, 
aplicarea altor măsuri de asigurare, precum şi a măsurilor de executare silită în privinţa mijloacelor băneşti aflate în 
conturile speciale ale rezervelor obligatorii, nu se admit.”
6. La articolul 18:
alineatul (1):
la litera a), textul „cu scadenţa nu mai mare de un an de la data achiziţionării lor de către Banca Naţională” se exclude;
alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) alte active financiare eligibile stabilite de Banca Naţională.”
după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Banca Naţională poate acorda, la deplina sa discreţie, băncilor solvabile credite de urgenţă pe termen scurt, ga-
rantate cu activele indicate la alineatul (1), la apariţia unui risc sporit de lipsă de lichiditate ce poate afecta stabilitatea 
sistemului financiar.”
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) În vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al 
apariţiei acesteia, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, Banca 
Naţională poate acorda băncilor, la deplina sa discreţie, credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu garanţii de 
stat emise în conformitate cu prevederile legislaţiei.”
7. Articolul 19:
la alineatul (3), după cuvîntul „distribuire” se introduce textul „ , din veniturile obţinute conform articolului 64 ali-
neatul (3)”;
la alineatul (6), textul „dării de seamă financiare a” se înlocuieşte cu textul „situaţiilor financiare ale”.
8. La articolul 20:
alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
„c) defalcarea veniturilor obţinute conform articolului 64 alineatul (3) în capitalul statutar în limitele prevăzute la 
articolul 19 alineatul (3).”
la alineatul (6), textul „dării de seamă financiare a” se înlocuieşte cu textul „situaţiilor financiare ale”.
9. La articolul 23, după alineatul (6) se introduc alineatele (61) şi (62) cu următorul cuprins:
„(61) Pe durata mandatului, membrii Consiliului de administraţie nu au dreptul să facă parte din partide sau din 
formaţiuni social-politice, să desfăşoare activităţi cu caracter politic ori să participe la ele, să facă agitaţie electorală 
în favoarea unui partid sau a unei formaţiuni social-politice
(62) Membrii Consiliului de administraţie deţin funcţii de demnitate publică prin numire şi se supun prevederilor 
aplicabile ale legislaţiei cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică.”
10. Articolul 24:
 la alineatul (1), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „Guvernatorul organizează şi conduce activitatea Băncii 
Naţionale, activează, fără procură, în numele acesteia, o reprezintă în relaţiile cu orice persoană juridică sau fizică atît în 
Republica Moldova, cît şi în afara ei, emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru salariaţii Băncii Naţionale, controlează 
executarea lor, semnează, direct sau prin persoane împuternicite de el, acordurile şi alte acte încheiate de Banca Naţională.” 
la alineatul (2), după textul „împuterniciri ale sale” se introduce textul „prim-viceguvernatorului, viceguvernatorilor şi”.
11. Articolul 26: 
la litera b), textul „modalităţile de determinare a cursului de schimb al monedei naţionale” se înlocuieşte cu textul 
„metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine”;
la litera k), textul „dările de seamă” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”.
12. La articolul 33 alineatul (4) litera c), textul „dările de seamă” se înlocuieşte cu cuvîntul „situaţiile”.
13. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
„Articolul 36. Păstrarea secretului profesional
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(1) Membrii Consiliului de administraţie, salariaţii Băncii Naţionale, experţii contabili, contabilii autorizaţi şi alţi 
specialişti numiţi, potrivit legii, de aceasta să efectueze controlul (inspecţia), precum şi auditorii sînt obligaţi să păs-
treze secretul profesional asupra oricărei informaţii ce reprezintă secret bancar, comercial, fiscal şi alt secret ocrotit 
de lege, de care iau cunoştinţă în cursul executării obligaţiilor lor. Aceste persoane sînt obligate să păstreze secretul 
profesional şi după încetarea activităţii la Banca Naţională sau după încetarea raporturilor de altă natură cu aceasta.
(2) Obligaţia de păstrare a secretului profesional se extinde şi asupra informaţiilor confidenţiale create de Banca 
Naţională în scopul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor ei, a căror divulgare ar putea dăuna interesului sau pre-
stigiului persoanei la care se referă.
(3) Persoanele menţionate la alineatul (1) pot folosi informaţia ce constituie secret profesional doar în scopul şi în 
cadrul executării obligaţiilor lor aferente atribuţiilor Băncii Naţionale. Persoanele menţionate nu au dreptul să fo-
losească informaţiile ce constituie secret profesional în interes personal sau în interesul unor terţi, să divulge aceste 
informaţii sau să permită folosirea lor de către terţi ori să permită accesul terţilor la informaţiile respective.
(4) Informaţiile ce constituie secret profesional pot fi divulgate sau furnizate în următoarele situaţii:
a) cînd există consimţămîntul expres al persoanei la care se referă informaţiile;
b) cînd aceste informaţii urmează a fi publicate conform legislaţiei;
c) în cazul furnizării acestor informaţii în formă sumară sau agregată, astfel încît nu poate fi identificată banca sau 
persoana la care acestea se referă, precum şi în cazul exercitării atribuţiilor privind informarea publicului;
d) în cazurile prevăzute la articolul 22 al Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, care se aplică în 
mod corespunzător;
e) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorităţi publice sau din iniţiativa Băncii Naţionale, în scopul exercită-
rii atribuţiilor specifice de supraveghere şi control asupra respectării prevederilor legale;
f) în cazul furnizării acestor informaţii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, necesare exercitării 
atribuţiilor acestuia;
g) în cadrul procedurilor legate de lichidarea silită a unei bănci, cu excepţia informaţiilor referitoare la terţii implicaţi 
în acţiuni legate de lichidarea băncii respective;
h) cînd interesele Băncii Naţionale necesită dezvăluirea acestor informaţii în cadrul unor proceduri judiciare; 
i) la cererea băncilor centrale, organelor de supraveghere a băncilor, a pieţei financiare şi a sistemelor de plăţi din alte state.  
(5) Persoanele şi organele competente să solicite şi să primească informaţiile ce constituie secret profesional sînt obli-
gate să păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat ori pentru care 
li s-au furnizat, potrivit legii sau acordurilor încheiate, precum şi sînt obligate să nu le furnizeze şi să nu le divulge 
terţilor, cu excepţia cazurilor de executare a obligaţiilor prevăzute de lege.
(6) Informaţiile ce constituie secret profesional pot fi furnizate băncilor centrale, organelor de supraveghere a bănci-
lor, a pieţei financiare, a sistemelor de plăţi din alt stat în baza principiului reciprocităţii, în modul prevăzut de trata-
tele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de acordurile încheiate între Banca Naţională şi organele 
de supraveghere a băncilor, a pieţei financiare şi a sistemelor de plăţi din alte state.
(7) Cînd informaţiile ce constituie secret profesional provin dintr-un alt stat, acestea pot fi divulgate sau furnizate 
numai cu acordul expres al organului competent care le-a furnizat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat 
acest acord.”
14. La articolul 42 litera a), textul „cu scadenţa de pînă la 180 de zile,” se exclude.
15. La articolul 46 litera b), textul „deschise privind valuta” se înlocuieşte cu textul „valutare deschise”.
16. Articolul 50 va avea următorul cuprins:
„Articolul 50. Controlul valutar
Banca Naţională, în calitate de organ al controlului valutar, efectuează, în limitele competenţei sale, controlul asupra 
respectării legislaţiei valutare.”
17. La articolul 51, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
„c) stabilirea limitelor poziţiilor valutare deschise pentru bănci;
d) stabilirea metodei de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine.”
18. Articolul 52 va avea următorul cuprins:
„Articolul 52. Raportarea operaţiunilor valutare 
Băncile, unităţile de schimb valutar (altele decît băncile), alte persoane juridice şi fizice sînt obligate să raporteze 
Băncii Naţionale despre operaţiunile valutare în corespundere cu prevederile legislaţiei valutare.”
19. La articolul 53 alineatul (1) litera b), cuvîntul „monedă” se înlocuieşte cu cuvîntul „valută”.
20. Titlul capitolului VIII va fi: 
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„Capitolul VIII
MONEDA NAŢIONALă”

21. La articolul 56 alineatul (2), cuvintele „unicul mijloc” se înlocuiesc cu cuvîntul „mijlocul”.
22. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
„Articolul 57. Dreptul de a emite bancnote şi monede metalice
Banca Naţională are dreptul exclvusiv de a emite pe teritoriul Republicii Moldova bancnote şi monede metalice ca 
mijloc de plată, precum şi bancnote şi monede metalice jubiliare şi comemorative ca mijloc de plată şi în scop nu-
mismatic.”
23. La articolul 59:
alineatul unic devine alineatul (1), în care textul „prin regulamentele sale” se exclude;
articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
„(2) Bancnotele poartă semnătura guvernatorului Băncii Naţionale.
(3) Orice reproducere color a bancnotelor şi a monedelor metalice, cu dimensiunea de la 2/3 la 4/3, parţială sau in-
tegrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se interzice.”
24. Articolul 60:
titlul articolului va fi: 
„Articolul 60. Imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice”;
în cuprinsul articolului, cuvîntul „tipărirea” se înlocuieşte cu cuvîntul „imprimarea”.
25. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
„Articolul 62. Asigurarea circulaţiei monetare
(1) Banca Naţională asigură acoperirea necesităţilor circulaţiei monetare cu bancnote şi monede metalice.
(2) Banca Naţională poate percepe comisioane la punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice ca mij-
loc de plată şi poate stabili preţul, diferit de valoarea nominală, pentru bancnotele şi monedele metalice jubiliare şi 
comemorative la comercializarea acestora.”
26. Articolul 64:
titlul articolului va fi: 
„Articolul 64. Retragerea monedei naţionale”;
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Banca Naţională are dreptul exclusiv de a retrage din circulaţie orice bancnote sau monede metalice emise anterior.”
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 
 „(3) Suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice retrase din circulaţie, dar nepreschimbate în perioada stabilită 
de Banca Naţională se scade din totalul numerarului în circulaţie înregistrat în evidenţele contabile şi se înregistrează 
ca venit al Băncii Naţionale.”
27. În titlul capitolului IX, textul „DĂRILE DE SEAMĂ.” se înlocuieşte cu textul „SITUAŢIILE FINANCIARE.”
28. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
„Articolul 67. Situaţiile financiare anuale
La sfîrşitul fiecărui an financiar, Banca Naţională întocmeşte situaţiile financiare în conformitate cu standardele în 
domeniul raportării financiare acceptate în practica internaţională.”
29. La articolul 68, textul „Dările de seamă” se înlocuieşte cu cuvîntul „Situaţiile”.
30. Articolul 69:
în titlul articolului, textul „dărilor de seamă” se înlocuieşte cu textul „situaţiilor financiare”;
alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Banca Naţională prezintă Parlamentului anual, în termen de 4 luni după încheierea fiecărui an financiar, un 
raport care include informaţia privind: 
a) situaţiile financiare confirmate de auditorul extern; 
b) activitatea şi operaţiunile sale pentru anul financiar încheiat;
c) situaţia economică a statului.
(2) Banca Naţională prezintă trimestrial, în termen de pînă la 45 de zile de la sfîrşitul trimestrului de gestiune, Par-
lamentului şi Guvernului un raport ce conţine analiza situaţiei macroeconomice şi o previziune pe termen mediu a 
inflaţiei şi a indicatorilor macroeconomici principali, care se publică în termenul indicat.”
la alineatul (3), textul „darea de seamă” se înlocuieşte cu textul „situaţiile financiare”;
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Banca Naţională publică anual balanţa de plăţi a statului.”
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31. Articolul 75 va avea următorul cuprins:
„Articolul 75. Sancţiuni şi măsuri de remediere
(1) Banca Naţională, în caz de constatare a încălcării legii sau a actelor sale normative, a condiţiilor de licenţiere, 
a cerinţelor autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi confirmărilor eliberate de Banca Naţională (denumite în 
continuare autorizaţii), a neajunsurilor în activitate, a neexecutării sancţiunilor şi măsurilor de remediere impuse 
(denumite în continuare încălcări), poate aplica următoarele sancţiuni:
a) sancţiunile prevăzute de Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995;
b) emiterea unui avertisment în scris; 
c) aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzii unităţii de schimb valutar (alta decît banca) în mărime de la 5000 
pînă la 25000 de lei;
d) suspendarea parţială sau totală a activităţii;
e) retragerea licenţei, autorizaţiei.
(2) În urma constatării încălcărilor menţionate la alineatul (1), Banca Naţională poate aplica următoarele măsuri de 
remediere: 
a) măsurile de remediere prevăzute de Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995;
b) emiterea prescripţiilor; 
c) încheierea unui acord;
d) alte măsuri ce nu contravin legii şi atribuţiilor Băncii Naţionale.
(3) Sancţiunile prevăzute la alineatul (1) pot fi aplicate concomitent cu măsurile de remediere menţionate la alineatul
(2) sau independent de acestea.
(4) Avertismentul în scris prevede, de regulă, informarea despre încălcările constatate, cerinţa de lichidare în ter-
menul stabilit a încălcărilor şi recomandări privind modul de remediere a acestora, precum şi atenţionarea asupra 
posibilităţii de aplicare a unor sancţiuni mai aspre şi/sau a măsurilor de remediere în cazul nelichidării în termenul 
stabilit a încălcărilor constatate sau în cazul comiterii repetate a acestora.
(5) Avertismentul poate fi aplicat concomitent cu aplicarea altei sancţiuni ori măsuri de remediere sau independent 
de acestea.
(6) Suspendarea parţială sau totală a activităţii are ca efect interzicerea pe o anumită perioadă a desfăşurării unor 
activităţi/a tuturor activităţilor, a activităţii unor subdiviziuni sau a efectuării unor operaţiuni/a tuturor operaţiunilor 
pentru care s-a eliberat licenţa/autorizaţia. În cazul suspendării activităţii, nu se admite încheierea de contracte noi 
sau reîncheierea pe un termen nou a contractelor încheiate anterior, a căror executare este legată de desfăşurarea 
activităţii suspendate, ori efectuarea pe viitor a tranzacţiilor sau operaţiunilor interzise.
(7) Pe perioada suspendării activităţii, termenul de valabilitate al licenţei/ autorizaţiei eliberate pe un termen deter-
minat nu se prelungeşte.”
32. După articolul 75 se introduc articolele 751 şi 752 cu următorul cuprins:
„Articolul 751. Constatarea încălcărilor
 (1) Constatarea faptelor ce constituie încălcări se face de către personalul Băncii Naţionale sau de către experţii 
contabili, contabilii autorizaţi şi alţi specialişti calificaţi antrenaţi în acest scop de Banca Naţională (denumiţi în con-
tinuare inspectori), în baza rapoartelor şi a altor date prezentate potrivit legii şi actelor normative ale Băncii Naţionale 
sau la solicitarea expresă scrisă a Băncii Naţionale (control din oficiu) ori în cursul inspecţiilor desfăşurate la sediile 
băncii/unităţii de schimb valutar (control pe teren).
(2) Constatarea încălcărilor se face, după caz, prin studiere şi analiză a actelor de constituire, a regulamentelor şi 
politicilor interne, a rapoartelor şi dărilor de seamă, a actelor interne întocmite ca rezultat al operaţiunilor efectuate, 
a actelor de evidenţă contabilă, a actelor de afaceri cu caracter extern şi intern (contracte, certificate, procese-verbale, 
cereri, note informative etc.), inclusiv referitoare la acţionarii (asociaţii), beneficiarii efectivi, clienţii, contragenţii 
persoanei supuse controlului, a altor documente şi date, pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică.
(3) Controlul pe teren se efectuează în temeiul unei decizii scrise a Băncii Naţionale, care conţine: numărul şi data 
deciziei; denumirea şi sediul persoanei supuse controlului; tipul controlului (complex, tematic etc.); după caz, pe-
rioada activităţii supusă controlului (cu excepţia controlului asupra lichidării încălcărilor constatate anterior); data 
începerii controlului; numele, prenumele inspectorilor împuterniciţi să efectueze controlul; funcţia, numele, prenu-
mele şi semnătura persoanei care a emis decizia.
(4) Controlul din oficiu se efectuează fără emiterea unei decizii scrise.
(5) Controlul asupra respectării cerinţelor autorizaţiilor în domeniul valutar eliberate de Banca Naţională se efectu-
ează în baza controlului din oficiu.
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(6) Controlul asupra activităţii unităţii de schimb valutar se efectuează în condiţiile Legii nr.62-XVI din 21 martie 
2008 privind reglementarea valutară, ţinînd cont de prevederile prezentului articol.
(7) În baza rezultatelor controlului pe teren se întocmeşte, în 2 exemplare, un act (raport) privind rezultatele contro-
lului, care conţine: data şi locul întocmirii; numărul şi data deciziei în al cărei temei s-a efectuat controlul; denumirea 
şi sediul persoanei supuse controlului, iar în cazul prezenţei reprezentantului persoanei supuse controlului – numele, 
prenumele şi funcţia acestuia; perioada (data) controlului; informaţia privind rezultatele controlului, inclusiv pri-
vind încălcările constatate şi caracterul acestora; numele, prenumele, funcţia conducătorului organului executiv sau 
ale reprezentantului persoanei supuse controlului care a primit actul, data primirii şi semnătura acestuia sau refuzul 
de a semna actul; numele, prenumele şi semnăturile inspectorilor care au efectuat controlul. Dată a întocmirii actului 
privind rezultatele controlului se consideră data înmînării (primirii) acestuia conform alineatelor (8) şi (9).
(8) În cazul controlului pe teren asupra activităţii băncii, acesteia i se expediază (i se înmînează) un exemplar al ac-
tului preliminar privind rezultatele controlului pentru prezentarea, după caz, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data întocmirii actului menţionat, a argumentării dezacordului, anexînd, după caz, documentele de rigoare. Ca 
urmare a examinării obiecţiilor şi explicaţiilor băncii, se întocmeşte actul privind rezultatele controlului pe teren (în
2 exemplare), un exemplar al căruia se expediază (se înmînează) băncii. 
(9) În cazul controlului pe teren asupra activităţii unităţii de schimb valutar, un exemplar al actului privind rezulta-
tele controlului pe teren se expediază (se înmînează) persoanei supuse controlului (reprezentantului acesteia) spre 
semnare şi, după caz, spre prezentarea în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului în cauză, a 
argumentării dezacordului, anexînd, după caz, documentele de rigoare. 
(10) Dacă în cadrul controlului din oficiu se constată încălcări, informaţia privind încălcările constatate se aduce la 
cunoştinţa persoanei supuse controlului, cerîndu-i-se să le lichideze. În cazul dezacordului cu rezultatele controlului 
din oficiu, persoana în cauză este în drept, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înmînării (primirii) informaţiei 
respective, să prezinte în scris argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
(11) Dată a constatării încălcării se consideră: 
a) în cazul controlului pe teren – data întocmirii actului privind rezultatele controlului;
b) în cazul controlului din oficiu – data informării persoanei asupra încălcărilor constatate.
Articolul 752. Aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor de remediere
(1) Sancţiunile şi măsurile de remediere faţă de bănci se aplică de către organele de conducere ale Băncii Naţionale 
împuternicite în acest sens conform Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
(2) Sancţiunile şi măsurile de remediere faţă de agenţii controlului valutar, specificaţi la articolul 58 alineatul (2) literele 
b) şi c) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, precum şi faţă de titularii autorizaţii-
lor eliberate de Banca Naţională, se aplică de către guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori, cu excepţia celor 
de suspendare a activităţii şi de retragere a licenţei/autorizaţiei care sînt de competenţa Consiliului de administraţie.
(3) Consiliul de administraţie poate emite decizii privind aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor de remediere în pri-
vinţa oricărei persoane supuse controlului.
(4) Aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării încălcării, dar nu mai mare de 3 ani 
de la data comiterii ei, dacă legea nu prevede altfel. 
(5) La individualizarea sancţiunilor se ţine seama de gravitatea încălcărilor comise, de caracterul repetat, de cir-
cumstanţele personale şi reale ale acestora. Se consideră repetată încălcarea comisă în decursul a 2 ani de la data 
constatării aceluiaşi fel de încălcare.
(6) Sancţiunile şi măsurile de remediere se aduc la îndeplinire imediat după primirea deciziei privind aplicarea aces-
tora, dacă decizia respectivă nu prevede altfel.
(7) Emiterea avertismentului în scris, suspendarea activităţii şi retragerea licenţei de activitate a unităţii de schimb va-
lutar (alta decît banca) se efectuează în condiţiile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
(8) Aplicarea de amenzi unităţii de schimb valutar (alta decît banca) poate fi efectuată în cazul comiterii de către 
aceasta a 2 sau a mai multe încălcări care, potrivit Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valuta-
ră, servesc drept temei pentru emiterea de către Banca Naţională a avertismentului.
(9) Mărimea amenzii aplicate băncii se calculează pornind de la cuantumul capitalului conform situaţiei din ultima 
dată de raportare, precedentă lunii în care a fost constatată încălcarea.
(10) Decizia privind aplicarea amenzii este un document executoriu.
(11) Decizia privind aplicarea amenzii se înmînează personal persoanei supuse controlului sau se expediază prin 
scrisoare recomandată în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. În cazul neachitării amenzii în termen de 10 
zile lucrătoare de la data primirii deciziei privind aplicarea amenzii, Banca Naţională:
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a) percepe incontestabil amenda băncii prin deducerea sumei amenzii din conturile băncii deschise la Banca Naţională;
b) înaintează băncii în care este deschis contul unităţii de schimb valutar (alta decît banca) decizia respectivă, însoţită 
de ordinul incaso pentru perceperea incontestabilă a amenzii;
c) înaintează decizia respectivă (extrasul din decizie) spre executare executorului judecătoresc, în modul stabilit de 
Codul de executare al Republicii Moldova, în cazul retragerii/restituirii deciziei respective din motivul lipsei sau 
insuficienţei mijloacelor băneşti în contul bancar al unităţii de schimb valutar (alta decît banca), precum şi în cazul 
aplicării amenzii faţă de alte persoane.
(12) Amenda se varsă la bugetul de stat.
(13) Decizia (extrasul din decizie) privind aplicarea amenzii, după perceperea integrală a acesteia, se restituie Băncii 
Naţionale împreună cu menţiunea de executare.
(14) Persoana faţă de care s-au aplicat sancţiuni (altele decît retragerea licenţei/autorizaţiei) şi măsuri de remediere 
este obligată să înştiinţeze Banca Naţională despre lichidarea circumstanţelor care au dus la aplicarea sancţiunilor şi 
măsurilor de remediere şi, după caz, să întreprindă alte acţiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancţiunii şi 
măsurii de remediere şi de actele normative. Banca Naţională are dreptul să verifice faptul lichidării circumstanţelor 
menţionate.
(15) Persoana căreia i s-a retras licenţa/autorizaţia este obligată, în decurs de 10 zile lucrătoare, iar în cazul retragerii 
licenţei băncii – în decurs de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei/autorizaţiei, să de-
pună la Banca Naţională originalul licenţei/autorizaţiei retrase şi copiile autorizate de pe licenţă.”
Art. XI. – La articolul 34 alineatul (4) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (re-
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, textul „contul 
bancar provizoriu” se înlocuieşte cu textul „conturile bancare provizorii”, iar textul „La acelaşi cont” se înlocuieşte 
cu textul „La aceleaşi conturi”.
Art. XII. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5 punctul 27, după cuvîntul „valutei” se introduce cuvîntul „străine”.
2. La articolul 21 alineatul (3) punctul 1), textul „în valută naţională la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Mol-
dovei” se înlocuieşte cu textul „în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
3. La articolul 44 alineatul (2) litera a), textul „în numerar (sau în echivalentul lui)” se înlocuieşte cu textul „în mij-
loace băneşti”.
4. La articolul 103 alineatul (1) punctul 12), litera c) va avea următorul cuprins:
 „c) importul de bancnote şi monede metalice (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă 
naţională, de bancnote şi monede metalice în valută străină (cu excepţia celor folosite în scopuri numismatice) şi 
alte operaţiuni legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (cu excepţia operaţiunilor legate de folosirea 
acestora în scopuri numismatice), precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 de către Banca Naţională 
a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri;”.
5. La articolul 123 alineatul (4), cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu cuvintele „mijloacelor băneşti” .
6. La articolul 171 alineatul (1), prima propoziţie se completează în final cu textul „ , dacă prezentul cod sau alte acte 
legislative ce ţin de domeniul fiscal nu prevăd altfel”.
7. Articolul 194 alineatul (1):
la litera a), după cuvîntul „băneşti” se introduce textul „ , inclusiv în valută străină,”;
litera b) se completează în final cu textul „ , inclusiv în valută străină”.
8. La articolul 198, alineatul (6) va avea următorul cuprins: 
„(6) Funcţionarul fiscal predă mijloacele băneşti ridicate instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) pro-
xime, care este obligată să le primească şi să le transfere la bugetele respective pentru stingerea restanţelor. Valuta 
străină se predă instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) contra lei moldoveneşti la cursul valutar stabilit 
de aceasta, cu transferarea ulterioară a leilor moldoveneşti la bugetele respective. Valuta străină care nu poate fi 
comercializată (de exemplu, valuta străină care nu este solicitată pe piaţa valutară internă) se păstrează la instituţia 
financiară (sucursala sau filiala acesteia) pînă la posibila comercializare.”
9. La articolul 224 alineatul (1), cuvintele „valută naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „monedă naţională”.
10. La articolul 2261 punctul 6), cuvintele „valută naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „monedă naţională”.
11. La articolul 346 alineatul (1), propoziţia a doua se exclude.
12. La articolul 347 alineatul (3), textul „liber convertibilă la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei” se înlo-
cuieşte cu textul „străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
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13. La articolul 352 alineatul (8), textul „liber convertibilă, la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei” se în-
locuieşte cu textul „străină, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”, iar textul „de la cursul stabilit de Banca 
Naţională a Moldovei” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu textul „de la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
Art. XIII. – Articolul 36 al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale 
Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu mo-
dificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (1), textul „ce ţin de transferul de capital, în conformitate cu reglementările valutare” se înlocuieşte cu 
textul „valutare de capital, în conformitate cu legislaţia valutară”;
la alineatul (3), litera b) se completează în final cu textul „în conformitate cu legislaţia valutară în vigoare”;
alineatul (4) se completează în final cu textul „conform procedurii transferului de capital”.
Art. XIV. – La articolul 11 alineatul (1) litera c) din Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67–68, art. 555), cu modificările ulterioare, cuvîntul „valuta” se 
înlocuieşte cu cuvîntul „moneda”.
Art. XV. – La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul 
de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147–149, art. 
1161), cu modificările ulterioare, cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
Art. XVI. – La poziţia 02.09.02.00 din Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea nr.1325-XIII din 25 
septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.47–48, art. 344), cu modificările ulterioare, cu-
vintele „Autorizarea lor” se înlocuiesc cu cuvintele „Licenţierea acestora”.
Art. XVII. – Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează:
1. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:
„Articolul 41. Plăţi şi transferuri pe teritoriul Republicii Moldova
Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi transferurile aferente achitării şi restituirii taxei vamale sau a altor taxe, 
indicate la art. 4, se efectuează în corespundere cu prevederile respective ale Codului vamal.”
2. La articolul 28 litera c), cuvintele „valuta naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „moneda naţională”.
3. Articolul 29:
la alineatul (1), cuvintele „la contul” se exclud;
la alineatul (4), textul „ , prin virament respectiv” se exclude.
4. În anexa nr.2, la punctul 7 din notă, ultimul alineat se exclude.
Art. XVIII. – La articolul 61 alineatul (1) din Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52–53, art. 368), cu modificările ulterioare, textul „ratei oficiale 
medii de schimb valutar a Băncii Naţionale a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „cursului oficial mediu al leului mol-
dovenesc faţă de valutele străine”.
Art. XIX. – Legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, 
mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, 
nr.28–29, art. 203), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, textul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se înlocuieşte cu textul „organele Serviciului Fiscal 
de Stat”.
2. La articolul 2:
în noţiunea „repatrierea mijloacelor băneşti”, textul „servicii în străinătate” se înlocuieşte cu textul „servicii/lucrări 
nerezidenţilor”, cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”, iar după textul „serviciilor prestate” se 
introduce textul „sau al lucrărilor executate”;
în noţiunea „data repatrierii mijloacelor băneşti”, cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”.
3. Articolul 3:
alineatul (1):
în partea introductivă, cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”;
la litera a), textul „de un an” se înlocuieşte cu textul „de 2 ani”, iar textul „ , cu excepţia contractelor de procurare a 
materialului săditor viticol şi pomicol, al căror termen este de 18 luni de la data efectuării plăţii” se exclude;
la litera b), textul „60 de zile calendaristice” se înlocuieşte cu textul „un an”;
la alineatul (2), textul „un an” se înlocuieşte cu textul „2 ani”;
la alineatul (3), textul „servicii în străinătate” se înlocuieşte cu textul „servicii/lucrări nerezidenţilor”, iar textul „15 
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zile” se înlocuieşte cu textul „un an”;
alineatul (8) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) efectuării în străinătate a operaţiunilor aferente investiţiilor directe şi operaţiunilor cu bunuri imobile specificate 
în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.”
4. Articolul 5:
la alineatul (2), după cuvîntul „valuta” se introduce cuvîntul „străină”;
la alineatul (4), după textul „nu poate depăşi” se introduce textul „40 la sută din”;
la alineatul (5), propoziţia a doua se exclude;
la alineatul (7):
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) dacă, în decurs de 3 luni de la data expirării termenului de repatriere, partenerului extern i-au fost înaintate 
pretenţii şi/sau dacă, în termen de 6 luni de la data expirării termenului de repatriere, faţă de acesta a fost începută 
procedura judiciară sau de arbitraj – pe toată perioada examinării litigiilor în instanţele judecătoreşti/de arbitraj şi 
executării hotărîrilor emise;”
alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins: 
„k) în cazul stingerii obligaţiilor contractuale pînă la expirarea termenelor de repatriere prin orice mijloace prevăzu-
te de legislaţia civilă în vigoare, cu excepţia remiterii de datorie.”;
articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
„(8) Persoana trasă la răspundere pentru nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti şi materiale 
beneficiază de o reducere cu 50 la sută a sancţiunilor pecuniare aplicate dacă respectă strict următoarele condiţii: 
a) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de nerespectare a termenelor de repatri-
ere a mijloacelor băneşti şi materiale, stinge 50 la sută din sumele amenzilor calculate;
b) prezintă organului abilitat al Serviciului Fiscal de Stat documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit. a).
 În baza documentelor prezentate conform lit. b), organul abilitat al Serviciului Fiscal de Stat, în termen de cel mult 
10 zile lucrătoare, va adopta o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50 la sută.”
Art. XX. – Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183–185, art. 655), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 1. La articolul 3, în noţiunea „valori mobiliare de stat”, textul „valută naţională sau în altă valută legitimă” se înlocu-
ieşte cu textul „monedă naţională sau în valută străină”.
2. La articolul 9:
alineatul (2):
la litera e), textul „contului provizoriu în valută naţională” se înlocuieşte cu textul „conturilor provizorii în monedă 
naţională şi în valută străină”;
litera i) se completează în final cu textul „(în cazul achitării în valută străină a valorilor mobiliare, se va lua în calcul 
valoarea emisiunii la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data aprobării dării de 
seamă asupra rezultatelor emisiunii)”;
la litera l), textul „contului provizoriu şi transferarea mijloacelor de pe acest cont pe contul curent al” se înlocuieşte 
cu textul „conturilor provizorii şi transferarea mijloacelor de pe aceste conturi pe conturile curente ale”;
la alineatul (3), litera c) se completează în final cu textul „(în cazul achitării în valută străină a valorilor mobiliare, 
se va lua în calcul valoarea emisiunii la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data 
aprobării dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii)”;
la alineatul (13), textul „contul bancar provizoriu al” se înlocuieşte cu textul „conturile bancare provizorii ale”.
3. La articolul 18 alineatul (1) litera c), cuvîntul „depunerea” se înlocuieşte cu cuvintele „depunerea/transferarea”.
Art. XXI. – Legea nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr.50–52, art. 230), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. Articolul 6 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Plata pentru participarea la jocurile de noroc se efectuează în monedă naţională.”
2. La articolul 13 alineatul (1), după cuvintele „se plătesc” se introduce textul „în monedă naţională (inclusiv în nu-
merar)”.
Art. XXII. – Legea nr.329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1999, nr.87–89, art. 423), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
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1. Articolul 2:
noţiunea „depozitarul activelor fondului” va avea următorul cuprins:
„depozitarul activelor fondului – bancă care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii 
financiare şi licenţă pentru desfăşurarea activităţii de depozitare pe piaţa valorilor mobiliare;”;
în noţiunea „managerul activelor fondului”, cuvîntul „autorizaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţa”.
2. Articolul 7:
la alineatul (1), cuvîntul „depuneri” se înlocuieşte cu cuvintele „plata contribuţiilor”;
la alineatul (2), textul „se fac depuneri” se înlocuieşte cu textul „se efectuează plata contribuţiilor”.
3. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:
„Articolul 81. Plăţi şi transferuri pe teritoriul Republicii Moldova
Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi transferurile în cadrul activităţii fondului se efectuează în monedă naţio-
nală.”
4. La articolul 10 alineatul (2) litera a), cuvîntul „autorizaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţa”.
5. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Depozitar al activelor fondului poate fi o bancă ce deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşura-
rea activităţii financiare. Depozitarul va desfăşura activitate de depozitare a activelor fondului în baza licenţei pentru 
activitate de depozitare, eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la piaţa valorilor mobiliare. Prin 
derogare de la prevederile Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, pentru 
desfăşurarea activităţii de depozitare a activelor fondului, banca poate solicita suplimentar o licenţă pentru activitate 
de depozitare ca activitate de bază.”
6. La articolul 30 alineatul (2), textul „banca propusă de Banca Naţională a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „o 
bancă care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii financiare”.
7. La articolul 33 alineatul (1) litera c), cuvîntul „beneficiarului” se înlocuieşte cu textul „bancar al beneficiarului sau 
pe numele acestuia”.
8. Articolul 36:
în partea introductivă, textul „actelor normative privind reglementările” se înlocuieşte cu cuvintele „a legislaţiei”;
la litera a), cuvîntul „autorizaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţa”;
la litera d), textul „în cazul existenţei autorizaţiei respective a Băncii Naţionale a Moldovei” se exclude.
Art. XXIII. – Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.599-XIV din 30 
septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modi-
fică după cum urmează:
1. La articolul 14 alineatele (2) şi (3), textul „se transferă în valuta naţională a Republicii Moldova la cursul stabilit de 
Banca Naţională a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
2. La articolul 338 alineatul (2), cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
Art. XXIV. – Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 
februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65–67, art. 460), cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se înlocuieşte cu sintagma „Mi-
nisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
2. Articolul 4:
la alineatul (1) litera d), textul „valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar” se în-
locuieşte cu textul „de către persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină 
contra mijloace băneşti în numerar la punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate şi”;
la alineatul (4), textul „precum şi casele” se înlocuieşte cu textul „casele de schimb valutar şi băncile licenţiate în al 
căror cadru funcţionează puncte”.
Art. XXV. – Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează:
1. La articolul 1 punctul 1), textul „documente de plată şi valori mobiliare” se înlocuieşte cu textul „instrumente de 
plată şi valori mobiliare materializate”.
2. La articolul 71 alineatul (2), textul „de schimb al monedei naţionale” se înlocuieşte cu textul „oficial al leului mol-
dovenesc”.
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3. La articolul 73 alineatul (1), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „Determinarea echivalentului în mone-
dă naţională al sumelor în valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la 
data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.”
4. La articolul 93 alineatul (3), după textul „În magazinele duty-free” se introduce textul „(cu excepţia celor pentru 
deservirea corpului diplomatic)”, iar textul „liber convertibilă” se exclude.
5. La articolul 95 alineatul (1), textul „ , cu acordul Băncii Naţionale a Moldovei, pentru comercializarea mărfurilor 
contra valută străină liber convertibilă” se exclude.
6. La articolul 951 alineatul (3) litera c), textul „în valută şi în lei” se înlocuieşte cu textul „în valută străină şi în lei 
moldoveneşti”.
7. La articolul 97 alineatul (1), după prima propoziţie se introduce textul: „Plata pentru mărfurile comercializate în 
magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic se efectuează contra lei moldoveneşti.”
8. În titlul şi în cuprinsul articolului 115, textul „valutei şi a altor valori” se înlocuieşte cu cuvîntul „valorilor”.
9. La articolul 127 alineatul (3), textul „cursul de schimb pentru moneda naţională este cel stabilit de Banca Naţiona-
lă a Moldovei, în vigoare” se înlocuieşte cu textul „se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil”. 
10. Articolul 1271:
alineatul (10) va avea următorul cuprins:
„(10) Garanţia financiară sub formă de depuneri de mijloace băneşti la contul organului vamal se constituie în mo-
nedă naţională. Persoanele juridice nerezidente, precum şi persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot constitui 
această garanţie financiară şi în valută străină. Persoanele juridice rezidente şi nerezidente constituie garanţia finan-
ciară prin virament (inclusiv prin carduri). Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot constitui garanţia financiară 
prin virament (inclusiv prin carduri) şi/sau în numerar.”
articolul se completează cu alineatul (14) cu următorul cuprins:
„(14) La solicitarea persoanelor fizice indicate la alin. (10), restituirea sumei de garanţie constituite în valută străină 
poate fi făcută şi în numerar.”
11. La articolul 129 alineatul (4), textul „averea acestuia” se înlocuieşte cu textul „bunurile, inclusiv valorile valutare 
ale acestuia”.
12. La articolul 130 alineatul (1), după textul „se efectuează” se introduce textul „în monedă naţională”.
13. La articolul 163 alineatul (2) litera c), după cuvîntul „lei” se introduce cuvîntul „moldoveneşti”.
14. La articolul 244 alineatul (2), textul „valorilor valutare, inclusiv valutei naţionale” se înlocuieşte cu textul „inclu-
siv a valorilor valutare”.
15. La articolul 245 alineatul (2), textul „Băncii Naţionale a Moldovei în vigoare” se înlocuieşte cu textul „leului 
moldovenesc valabil”.
16. Articolul 281:
la alineatul (2), după textul „sau la o instituţie bancară” se introduce textul „ ,cu respectarea prevederilor art. 125 alin. 
(1)”, iar textul „Băncii Naţionale a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „leului moldovenesc”;
la alineatul (3) prima propoziţie, după textul „sau mijloacele băneşti” se introduce textul „ , inclusiv în valută străină,”.
17. La articolul 282 alineatul (4), după cuvîntul „valutei” se introduce cuvîntul „străine”.
18. La articolul 306 alineatul (2), cuvîntul „normelor” se înlocuieşte cu textul „art. 1271 alin. (10) şi altor norme”.
Art. XXVI. – Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 2001, nr.108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Transferul de mijloace băneşti şi de bunuri obţinute de către investitorii străini din investiţiile în zona liberă se 
efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea 
de întreprinzător.”
2. Articolul 9:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Plăţile şi transferurile, inclusiv cele care se realizează în cadrul operaţiunilor valutare, se efectuează de către 
rezidenţii zonei libere, precum şi în favoarea acestora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.”
alineatele (11) şi (2) se abrogă;
la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu textul „mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor”;
la alineatul (5), cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
Art. XXVII. – Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, 
nr.120, art. 863), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
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1. Articolul 8 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins: 
„(7) Obiect al gajului pot fi mijloacele băneşti în monedă naţională şi în valută străină:
a) aflate în conturi deschise la bănci; 
b) sub formă de monede metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv cele ce conţin metale preţioase).
Gajul mijloacelor băneşti poate fi constituit numai cu deposedarea acestora (amanet).”
2. La articolul 13, alineatul (7) se completează în final cu textul: „Prevederea în cauză nu se aplică în cazul respectării 
concomitente a următoarelor condiţii: obiect al gajului îl constituie moneda naţională sau valuta străină, cu excepţia 
monedelor metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv a celor ce conţin metale preţioase); moneda în care urmează 
a fi executată obligaţia garantată nu diferă de moneda mijloacelor băneşti gajate. În acest caz, creditorul gajist devine 
proprietar al mijloacelor băneşti ce constituie obiectul gajului în condiţiile prevăzute la art. 661.”
3. La articolul 61, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , să exercite alte drepturi în corespundere cu pre-
vederile art. 661”.
4. După articolul 66 se introduce articolul 661 cu următorul cuprins:
„Articolul 661. Particularităţile exercitării dreptului de gaj asupra mijloacelor băneşti
(1) Dreptul de gaj asupra monedei naţionale şi asupra valutei străine, cu excepţia monedelor metalice jubiliare şi co-
memorative (inclusiv a celor ce conţin metale preţioase), se exercită prin transmiterea cu drept de proprietate către 
creditorul gajist a monedei naţionale şi a valutei străine gajate sau prin vînzarea monedei naţionale şi a valutei străine 
gajate, în corespundere cu prevederile alin. (2)–(7).
(2) Exercitarea dreptului de gaj prin transmiterea cu drept de proprietate către creditorul gajist a monedei naţionale 
şi a valutei străine gajate se efectuează în cazul cînd moneda în care urmează a fi executată obligaţia garantată nu 
diferă de moneda mijloacelor băneşti gajate.
(3) Exercitarea dreptului de gaj prin vînzarea monedei naţionale şi a valutei străine gajate se efectuează în cazul cînd 
moneda în care urmează a fi executată obligaţia garantată diferă de moneda mijloacelor băneşti gajate. Vînzarea mo-
nedei naţionale şi a valutei străine se efectuează în corespundere cu prevederile legislaţiei valutare.
(4) În cazul cînd mijloacele băneşti care constituie obiectul gajului şi asupra cărora urmează a fi exercitat dreptul de 
gaj se află deja în posesiunea creditorului gajist, mijloacele băneşti respective se consideră transmise în proprietate/
spre vînzare la data expirării termenului stabilit în notificare, cu prezentarea de către creditorul gajist debitorului 
gajist a dării de seamă conform art. 76 alin. (2).
(5) În cazul cînd mijloacele băneşti care constituie obiectul gajului şi asupra cărora urmează a fi exercitat dreptul 
de gaj se află în posesiunea unui terţ, acesta va transmite în proprietate/spre vînzare mijloacele băneşti respective la 
prezentarea de către creditorul gajist a actului de transmitere benevolă a gajului întocmit conform art. 70 alin. (1) sau 
a hotărîrii judecătoreşti ori a ordonanţei judecătoreşti (în cazul transmiterii silite).
(6) În cazul exercitării dreptului de gaj prin vînzarea mijloacelor băneşti asupra disponibilităţilor în conturile banca-
re, la cererea creditorului gajist, acestea pot fi cumpărate de bănci la cursul valutar stabilit de acestea la data cumpă-
rării, cu înregistrarea în contul bancar al creditorului gajist a mijloacelor respective.
(7) În cazul exercitării dreptului de gaj asupra mijloacelor băneşti, prevederile secţiunilor 2–4 din prezentul capitol 
se aplică în modul corespunzător.”
5. La articolul 69, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazului de transmitere în proprietate a 
mijloacelor băneşti gajate conform art. 661”.
Art. XXVIII. – Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr.139–140, art. 1082), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 38 alineatul (2), cuvintele „să depună” se înlocuiesc cu textul „să depună/să transfere”.
2. La articolul 139, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Creanţele exprimate în valută străină vor fi plătite în monedă naţională (potrivit cursului oficial al leului moldo-
venesc valabil la data efectuării plăţii), precum şi în valută străină, în cazurile în care Legea nr.62-XVI din 21 martie 
2008 privind reglementarea valutară permite efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină.”
3. Articolul 148:
la alineatul (1), cuvintele „se depun” se înlocuiesc cu textul „se depun/se transferă”;
la alineatul (2), cuvîntul „depuse” se înlocuieşte cu textul „depuse/ transferate”.
Art. XXIX. – La articolul 26 alineatul (2) din Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplo-
matic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.20, art. 80), cu modificările ulterioare, cuvîntul „converti-
bilă” se exclude.
Art. XXX. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Repu-
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blicii Moldova, 2009, nr.72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 86 alineatul (3), textul „valută naţională, aplicînd cursul de schimb în vigoare” se înlocuieşte cu textul 
„monedă naţională, aplicînd cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
2. La articolul 106 alineatul (1), după cuvîntul „bunurilor” se introduce textul „(inclusiv a valorilor valutare)”.
3. Articolul 236:
în titlul articolului, textul „banilor falşi” se înlocuieşte cu textul „semnelor băneşti false”;
la alineatul (1), textul „biletelor Băncii Naţionale a Moldovei, a monedelor, a valutei străine” se înlocuieşte cu textul 
„semnelor băneşti (bancnotelor şi monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare şi comemorative, emise de Banca 
Naţională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine)”.
4. Articolul 237:
în titlul articolului, cuvîntul „carnete” se înlocuieşte cu cuvîntul „instrumente”;
la alineatul (1), textul „carnete de plată false, care nu constituie valută” se înlocuieşte cu textul „instrumente de plată 
false, care nu reprezintă semne băneşti”.
Art. XXXI. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2002, nr.82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 101:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Banca poate fi declarată insolvabilă prin hotărîre a Băncii Naţionale a Moldovei. Temeiurile şi modul de decla-
rare de către Banca Naţională a băncii drept insolvabilă se stabilesc prin lege.”
2. La articolul 113 alineatul (3), cuvintele „în numerar” se înlocuiesc cu textul „aportul sub formă de mijloace băneşti 
în mărime de”.
3. La articolul 158 alineatele (2) şi (4), cuvintele „în numerar” se înlocuiesc cu cuvintele „în mijloace băneşti”.
4. La articolul 163 alineatul (5), cuvintele „în numerar” se înlocuiesc cu cuvintele „cu mijloace băneşti”.
5. La articolul 457, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Tipul de mijloace băneşti care pot constitui obiect al gajului, precum şi particularităţile gajării mijloacelor bă-
neşti se reglementează prin Legea cu privire la gaj.”
6. La articolul 487, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , să exercite alte drepturi în privinţa gajului asupra 
mijloacelor băneşti în corespundere cu Legea cu privire la gaj”. 
7. La articolul 583:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Dacă obligaţia pecuniară exprimată în valută străină trebuie executată pe teritoriul ţării, executarea se face în 
monedă naţională, cu excepţia cazurilor în care legea permite primirea/efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a 
plăţilor şi a transferurilor în valută străină. Determinarea echivalentului în monedă naţională al obligaţiei pecuniare 
exprimate în valută străină şi viceversa se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data 
executării obligaţiei, dacă legea sau contractul nu stabileşte altfel.”
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Dacă obligaţia pecuniară este exprimată într-o valută străină, iar executarea acesteia se face în altă valută străină 
(în cazurile în care legea permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină), determinarea echi-
valentului în altă valută străină al obligaţiei pecuniare exprimate într-o valută străină se efectuează cu aplicarea cur-
sului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligaţiei, dacă legea sau contractul nu stabileşte altfel.”
8. Articolul 584 va avea următorul cuprins:
„Articolul 584. Prestaţia în cazul modificării cursului valutar
(1) Dacă înainte de scadenţa unei obligaţii pecuniare s-a modificat cursul valutar al monedei de plată faţă de moneda 
obligaţiei pecuniare, debitorul este obligat să efectueze plata conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la 
data executării obligaţiei, dacă legea sau contractul nu stabileşte altfel. În cazul unei reforme monetare, se va aplica 
cursul valutar existent la data reformei monetare.
(2) Partea care este în întîrziere suportă riscul modificării cursului valutar al monedei de plată.”
9. La articolul 585, la articolul 869 alineatul (1) şi la articolul 1237 alineatul (3), cuvîntul „refinanţare” se înlocuieşte 
cu cuvîntul „bază”.
10. La articolul 645, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Valuta străină poate fi depusă în vederea stingerii 
obligaţiei prin consemnare numai în cazul în care legea permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în va-
lută străină pe teritoriul Republicii Moldova în privinţa obligaţiei în cauză.”
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11. La articolul 806 alineatul (3), cuvîntul „ , valutei” se înlocuieşte cu textul „metalice şi bancnotelor, valutei străine”, 
iar după cuvîntul „dacă” se introduc cuvintele „din lege sau”.
12. La articolul 871 alineatul (3), cuvîntul „numerarului” se înlocuieşte cu cuvîntul „banilor”.
13. La articolul 1222 alineatul (1), cuvîntul „autorizată” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiată”.
Art. XXXII. – La articolul 8 alineatul (1) litera h) din Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, 
circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174–176, art. 1331), cu modifi-
cările ulterioare, cuvintele „curente în valută” se înlocuiesc cu cuvintele „bancare în monedă”.
Art. XXXIII. – La articolul 74 al Legii nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2002, nr.154–157, art. 1209), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează în final 
cu textul: „Valuta străină poate fi primită de la debitori numai în cazul în care Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 
privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul 
Republicii Moldova în privinţa obligaţiei în cauză.”
Art. XXXIV. – La articolul 17 al Legii nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate 
Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23–24, art. 79), cu modificările ulterioare, 
alineatul (3) se completează în final cu textul „ , inclusiv în numerar”.
Art. XXXV. – Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de 
pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185–189, 
art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 litera f), textul „documente de plată şi valori mobiliare” se înlocuieşte cu textul „valori mobiliare 
materializate şi instrumente de plată”.
2. La articolul 3:
alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează în final cu textul: „Prevederile articolelor 4–11 nu se aplică la 
trecerea de către persoanele fizice a valorilor valutare peste frontiera vamală.”
articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
„(2) Introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova de către persoanele fizice a valorilor valutare 
(altele decît monedele metalice ce conţin metale preţioase), inclusiv declararea valorilor valutare menţionate, se 
efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei valutare.
(3) Persoanele fizice au dreptul să introducă, să expedieze şi să scoată în/din Republica Moldova valori valutare fără 
achitarea drepturilor de import şi de export.”
3. Articolul 31 se abrogă.
4. La articolul 4 alineatul (1), textul „ , cu excepţia valorilor valutare specificate la art. 31 alin. (1) lit. d)” se exclude.
5. La articolul 5 alineatul (1) litera a), textul „bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, 
bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină,” se exclude.
6. La articolul 10 alineatul (6):
cuvîntul „gaj” se înlocuieşte cu textul „o sumă de garanţie”, iar cuvintele „la intrare” se exclud;
alineatul se completează în final cu textul: „În cazul în care mijlocul de transport a fost scos de pe teritoriul Repu-
blicii Moldova în termenul stabilit, suma de garanţie se restituie persoanei fizice. Constituirea garanţiei şi restituirea 
sumelor de garanţie se efectuează conform Codului vamal.”
Art. XXXVI. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 159:
la alineatul (4), textul „moneda naţională şi valuta străină, cardurile, carnetele” se înlocuieşte cu textul „numerarul 
şi cecurile în monedă naţională şi în valută străină, cardurile, alte instrumente”;
la alineatul (5), textul „Valuta străină, banii lichizi naţionali” se înlocuieşte cu textul „Numerarul şi cecurile în mo-
nedă naţională şi în valută străină”.
2. La articolul 208 alineatul (2), textul „valuta străină,” se exclude, iar textul „sumele de bani” se înlocuieşte cu textul 
„numerarul în monedă naţională şi în valută străină”.
Art. XXXVII. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr.111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. La articolul 143 alineatul (1) şi la articolul 145 alineatul (1), după cuvîntul „materiale” se introduce textul „(inclu-
siv valorile valutare)”.
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2. La articolul 176 alineatul (1) litera a), textul „de pe conturi” se înlocuieşte cu textul „(în monedă naţională şi în 
valută străină, inclusiv în numerar)”.
Art. XXXVIII. – La articolul 14 al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248–253, art. 996), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se completează 
în final cu textul: „Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi transferurile ce ţin de cumpărarea şi răscumpărarea 
obligaţiunilor emise de autorităţile menţionate se efectuează în monedă naţională.”
Art. XXXIX. – Legea nr.448-XV din 13 noiembrie 2003 cu privire la statutul forţei militare străine în Republica 
Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6–12, art. 42) se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. Articolul 5 se completează cu alineatele (13) şi (14) cu următorul cuprins:
„(13) Introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova a valorilor valutare de către membrii forţei 
militare şi ai componentei civile, membrii lor de familie se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI 
din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
(14) Prin derogare de la prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, introducerea 
şi scoaterea în/din Republica Moldova de către forţa militară a valorilor valutare, inclusiv a numerarului în valută 
străină şi în monedă naţională, precum şi a cecurilor de călătorie în valută străină destinate uzului exclusiv al forţei 
militare şi al componentei civile, se efectuează fără autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei şi fără permisiunile băn-
cilor licenţiate din Republica Moldova pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, cu declararea 
valorilor valutare la organele vamale.”
2. La articolul 11, alineatul (3) se completează în final cu textul „ , determinat cu aplicarea cursului oficial al leului 
moldovenesc valabil la data stabilirii prejudiciului cauzat”.
3. La articolul 14:
alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) Toate cheltuielile efectuate de forţa militară se vor achita, de regulă, înainte de părăsirea teritoriului, conform 
prevederilor legislaţiei Republicii Moldova.”
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Forţa militară, componenta civilă şi membrii de familie efectuează plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor 
valutare în conformitate cu legislaţia valutară a Republicii Moldova.”
Art. XL. – Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64–66, art. 344), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (4), textul „altă valută convertibilă” se înlocuieşte cu textul „valută străină”.
2. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Despăgubirea se plăteşte investitorului autohton în moneda naţională a Republicii Moldova, iar investitorului 
străin – în monedă naţională şi/sau în valută străină.”
3. La articolul 21 alineatele (3) şi (4), cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”.
Art. XLI. – Articolul 113 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125–129, art. 663), cu modificările ulterioare, se completează 
după cum urmează:
la alineatul (1) litera f), după cuvîntul „valută” se introduce cuvîntul „străină”;
la alineatul (2), după cuvîntul „cele” se introduce textul „transferate, conform legislaţiei valutare,”.
Art. XLII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
1. La articolul 40, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Sumele menţionate se depun sau se transferă de către 
debitor în monedă naţională, precum şi în valută străină, inclusiv în numerar de către persoanele fizice – în cazurile 
în care Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea pe teritoriul 
Republicii Moldova a plăţilor şi a transferurilor în valută străină în privinţa datoriei dintre creditor şi debitor.”
[Art.XLII pct.1) modificat prin RMO113 din 08.06.12, MO113-118/08.06.12, pag.15]
2. La articolul 41:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Sumele de pe contul curent special se eliberează creditorului persoană fizică în numerar sau se virează în contul 
acestuia, iar creditorului persoană juridică i se virează în contul lui.”
la alineatul (2), textul „Cecul (delegaţia)” se înlocuieşte cu cuvîntul „Numerarul”.
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3. La articolul 74 literele a), b) şi e), după cuvîntul „băneşti” se introduce textul „(inclusiv în valută străină)”.
4. La articolul 80, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Cauţiunea se depune în monedă naţională. Cauţiunea poate fi depusă în valută străină, inclusiv în numerar de 
către persoanele fizice, în cazul în care suma, conform documentului executoriu, poate fi încasată în valută străină.”
[Art.XLII pct.4) modificat prin RMO113 din 08.06.12, MO113-118/08.06.12, pag.15]
5. La articolul 82, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Cauţiunea constituită în valută străină poate fi re-
stituită şi în numerar în cazul persoanei fizice.”
6. La articolul 91 alineatul (7), textul „contul valutar” se înlocuieşte cu textul „contul în valută străină”.
7. La articolul 92, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Valuta străină se transferă pe contul în valută străină al executorului judecătoresc, iar în cazul în care valoarea 
creanţei este stabilită în monedă naţională, se vinde băncii comerciale în care executorul judecătoresc are deschis 
contul la cursul valutar stabilit de bancă, cu înregistrarea echivalentului în monedă naţională în contul curent special 
al executorului judecătoresc.”
8. Articolul 144:
alineatul (5) se completează în final cu textul: „Sumele pot fi eliberate creditorilor în valută străină, inclusiv în nu-
merar persoanelor fizice, numai în cazul în care Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară 
permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în privinţa 
creanţelor respective.”
alineatul (8) se completează în final cu textul: „Suma în valută străină rămasă după satisfacerea tuturor creanţelor se 
restituie prin virament. În cazul debitorului persoană fizică, suma în cauză poate fi restituită şi în numerar.”
[Art.XLII pct.8) modificat prin RMO113 din 08.06.12, MO113-118/08.06.12, pag.15]
9. Articolul 157 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Restituirea sumelor încasate în valută străină se efectuează prin virament. În cazul pîrîtului (debitorului) per-
soană fizică, restituirea sumelor poate fi făcută şi în numerar.”
10. La articolul 284 alineatele (3) şi (4), cuvintele „dispoziţia de” se înlocuiesc cu cuvîntul „ordinul”.
Art. XLIII. – Articolul 9 al Legii nr.8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36–38, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 
urmează:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Plăţile şi transferurile, inclusiv cele ce se realizează în cadrul operaţiunilor valutare, se efectuează de către rezi-
denţii Portului Internaţional, precum şi în favoarea acestora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.”
alineatul (2) se abrogă;
la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu textul „mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor”;
la alineatul (5), cuvîntul „valuta” se înlocuieşte cu cuvîntul „moneda”;
alineatul (6):
la litera b), cuvintele „valută naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „monedă naţională”;
la literele c) şi d), textul „aferente tranzacţiilor internaţionale” se înlocuieşte cu textul „în cadrul operaţiunilor valu-
tare”;
la litera e), cuvintele „valuta naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „moneda naţională”;
la litera f), cuvintele „încasării valutare” se înlocuiesc cu cuvintele „valutei străine”.
Art. XLIV. – În cuprinsul articolului 2 al Legii nr.319-XVI din 15 decembrie 2005 cu privire la măsurile de redresare 
a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor cerealiere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1–4, 
art. 4), cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
Art. XLV. – La articolul 3 alineatul (17) din Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului între-
prinderilor mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126–130, art. 605), cu modificările 
ulterioare, textul „transformate din valuta naţională a ţării de reşedinţă a fondatorului nerezident în valuta naţională 
a Republicii Moldova la rata de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei de” se înlocuieşte cu textul „recalculate din 
moneda ţării de reşedinţă a fondatorului nerezident în moneda naţională a Republicii Moldova la cursul oficial al 
leului moldovenesc valabil”.
Art. XLVI. – Legea nr.371-XVI din 1 decembrie 2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14–17, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică şi se com-
pletează după cum urmează:
1. La articolul 12 alineatul (4), după cuvîntul „valori” se introduce textul „ , inclusiv valorile valutare,”.
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2. La articolul 113 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Executarea pedepsei amenzii se face în monedă naţională. Determinarea echivalentului în monedă naţională al 
amenzii în valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data plăţii amenzii.”
Art. XLVII. – La articolul 46 alineatul (4) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, cuvîntul „autorizate” se 
înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”.
Art. XLVIII. – Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32–35, art. 112) se mo-
difică după cum urmează:
1. La articolul 2, noţiunea „valoare de nou”:
la prima liniuţă, textul „Băncii Naţionale a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „leului moldovenesc”;
la liniuţa a doua, textul „la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a Moldovei” se înlocu-
ieşte cu textul „moldoveneşti la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
2. La articolul 13 alineatul (2), cuvîntul „dispoziţia” se înlocuieşte cu cuvîntul „ordinul”.
3. La articolul 23 alineatul (7), textul „de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei de” se înlocuieşte cu textul „oficial 
al leului moldovenesc valabil”.
 4. La articolul 33 alineatul (6) şi la articolul 34 alineatul (5), cuvintele „de credit” se înlocuiesc cu cuvintul „finan-
ciare”.
Art. XLIX. – În Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recre-
ditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32–35, art. 114), cu modificările ulterioare, după 
articolul 18 se introduce articolul 181 cu următorul cuprins:
„Articolul 181. Plăţi şi transferuri pe teritoriul Republicii Moldova
Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi transferurile ce ţin de cumpărarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de 
stat se efectuează în monedă naţională.”
Art. L. – Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, 2008, nr.42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 23 alineatul (6), textul „numerarul este insuficient” se înlocuieşte cu textul „mijloacele băneşti dispo-
nibile sînt insuficiente”.
2. La articolul 25 alineatul (4), după textul „lei moldoveneşti şi” se introduce textul „ , în cazurile prevăzute de legis-
laţia valutară,”, iar textul „bănci cu sediul în” se înlocuieşte cu textul „băncile licenţiate din”.
Art. LI. – Articolul 6 din Legea nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărcu-
leşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143–144, art. 585), cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Plăţile şi transferurile, inclusiv cele care se realizează în cadrul operaţiunilor valutare, se efectuează de către re-
zidenţii Aeroportului Liber, precum şi în favoarea acestora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.”
alineatul (2) se abrogă;
la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu textul „mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor”;
la alineatul (5) litera b), cuvintele „valută naţională” se înlocuiesc cu cuvintele „monedă naţională”.
Art. LII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum ur-
mează:
1. În titlul şi în cuprinsul articolului 289, textul „biletelor Băncii Naţionale a Moldovei” se înlocuieşte cu textul 
„bancnotelor şi monedelor metalice emise de Banca Naţională a Moldovei”.
2. Codul se completează cu articolul 2891 cu următorul cuprins: 
„Articolul 2891. Reproducerea ilegală a bancnotelor şi a monedelor metalice emise de Banca Naţională a Moldovei
Reproducerea color a bancnotelor şi a monedelor metalice emise de Banca Naţională a Moldovei, cu dimensiunea 
de la 2/3 la 4/3, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se sancţionea-
ză cu amendă de la 20 la 35 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu o amendă de la 200 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 3 
luni la un an.”
3. Articolul 292 se abrogă.
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4. La articolul 400 alineatul (1), după cifra „286,” se introduce cifra „2891,”.
5. La articolul 402 alineatul (1), cifrele „288–292” se înlocuiesc cu cifrele „288, 289, 290, 291”.
Art. LIII. – La articolul 20 alineatul (5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, cuvîntul „valută” se 
înlocuieşte cu cuvîntul „monedă”.
Art. LIV. – În termen de 6 luni:
a) Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va asigura aducerea actelor normative 
ale altor autorităţi în concordanţă cu prezenta lege; 
b) autorităţile publice nesubordonate Guvernului vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
 Nr.33. Chişinău, 6 martie 2012. 

LEGE NR.120 din 25.05.2012
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 29.05.2012 în Monitorul Oficial nr.103 art.nr.353

MODIFICAT 
RMO142 din 10.07.12, MO142/10.07.12 pag.13

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – La articolul 24 punctul 2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
Art. II. – Articolul 10 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monito-
rul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctul 5:
la alineatele 1 şi 5, sintagma „ , Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude;
la punctul 6, textul „sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
Art. III. – În cuprinsul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele 
organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2010, nr.247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. IV. – În cuprinsul Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2011, nr.78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. V. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie 
specială din 8 februarie 2007,) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 131 alineatul (1), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,” se exclude.
2. Articolul 1531 se abrogă.
3. Articolul 241:
la alineatul (1), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma 
„Ministerului Afacerilor Interne”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcările fiscale şi să aplice sancţiuni fiscale, în numele autorităţilor 
abilitate, conducerea organului fiscal, ministrul afacerilor interne, şeful şi şeful adjunct al Departamentului poliţie, 
şefii şi şefii adjuncţi ai direcţiei şi ai secţiilor specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.” 
[Art.5 pct.3 modificat prin RMO142 din 10.07.12, MO142/10.07.12 pag.13]
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4. La articolul 245 alineatul (1), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se sub-
stituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Interne”.
5. La articolul 251 alineatul (2), sintagma „organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corup-
ţiei” se substituie cu sintagma „organelor de urmărire penală conform competenţei”.
Art. VI. – La articolul 30 alineatul (1) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlu-
rilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 
2007), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,” se sub-
stituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne,”.
Art. VII. – La punctul 19 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (repu-
blicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, 
sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului 
Naţional Anticorupţie”.
Art. VIII. – În cuprinsul Legii nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-
ştiinţifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144–145, art.1056), cu modificările 
ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Cen-
trul Naţional Anticorupţie”.
Art. IX. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.68– 71, art. 505), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. X. – La articolul 6 alineatul (5) litera j) şi la articolul 7 alineatul (11) din Legea nr.539-XV din 12 octombrie 
2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147–149, art. 1163), 
cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie 
cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
Art. XI. – La articolul 2 al Legii nr.914-XV din 15 martie 2002 pentru ratificarea Convenţiei privind spălarea banilor, 
depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2002, nr.43–45, art. 281), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. XII. – Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Co-
rupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91–94, art. 668), cu modificările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează:
1. În titlul şi în cuprinsul legii, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substi-
tuie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”, cuvintele „în organele Centrului” se substituie cu cuvintele „în 
cadrul Centrului”, iar cuvintele „colaboratorul Centrului” se substituie cu cuvintele „angajatul Centrului”.
2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Articolul 1. Centrul Naţional Anticorupţie
(1) Centrul Naţional Anticorupţie (denumit în continuare Centru) este un organ specializat în prevenirea şi comba-
terea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional
(2) Centrul este persoană juridică de drept public, finanţat integral din bugetul de stat, dispune de conturi trezoreri-
ale, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de alte atribute necesare.
(3) Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistenţă şi nu sprijină niciun partid politic. 
(4) Centrul este independent în activitatea sa şi se supune doar legii. Centrul dispune de independenţă organizaţio-
nală, funcţională şi operaţională în condiţiile stabilite de lege.”
3. La articolul 2 alineatul (2), după cuvintele „statutul funcţionarului public,” se introduce textul „ale Legii nr.199 din 
16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,”.
4. Articolul 3 se completează cu literele a1), a2) şi a3) cu următorul cuprins:
„a1) independenţei;
a2) imparţialităţii;
a3) aplicării prioritare a metodelor de prevenire a corupţiei faţă de cele de combatere;”.
5. Articolul 4 se abrogă. 
6. Articolul 5 alineatul (1):
la litera a), cuvîntul „preîntîmpinarea” se substituie cu cuvîntul „prevenirea”, cuvintele „economico-financiare şi 
fiscale” se substituie cu cuvintele „de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament 
corupţional”; 
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litera c) se completează în final cu textul „ , în condiţiile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea 
şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”;
la litera d), după cuvîntul „Guvernului” se introduc cuvintele „ , precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în 
Parlament,”;
alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
„e) asigurarea desfăşurării evaluării riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin instruire 
şi consultare, monitorizare şi analiză a datelor referitoare la evaluarea riscurilor de corupţie, precum şi coordonarea 
elaborării şi executării planurilor de integritate.”
7. Articolul 6:
la litera b), cuvîntul „operative” se substituie cu cuvîntul „speciale”;
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) să întreprindă acţiuni de prevenire şi combatere a corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comporta-
ment corupţional, date în competenţa sa, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legisla-
tive şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament, 
cu respectarea principiilor, criteriilor şi procedurii de efectuare a acesteia;”
litera j) se abrogă;
litera k) se abrogă;
articolul se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
 „o) să prezinte anual Parlamentului şi Guvernului, pînă la data de 31 martie, raportul privind desfăşurarea activităţii 
sale. Raportul anual se publică pe pagina web a Centrului cu o lună înainte de a fi transmis Parlamentului şi Guver-
nului. În caz de necesitate, Parlamentul sau Guvernul poate cere prezentarea unor rapoarte suplimentare privind 
activitatea Centrului.”
8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Articolul 7. Drepturile Centrului
În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, Centrul are dreptul:
a) să întreprindă acţiuni speciale de investigaţii în condiţiile Legii nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea spe-
cială de investigaţii;
b) să efectueze urmărirea penală în condiţiile Codului de procedură penală;
c) să dispună de izolator de urmărire penală în condiţiile legii;
d) să întocmească procese-verbale privind contravenţiile ce ţin de competenţa sa;
e) să solicite, avînd autorizaţia conducătorului subdiviziunii specializate, şi să primească de la autorităţile publice, 
de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor de 
prevenire şi analiză a actelor de corupţie şi a celor conexe, precum şi de examinare a cererii sau a comunicării despre 
contravenţiile sau infracţiunile ce ţin de competenţa sa, înregistrate în modul stabilit;
f) să efectueze expertize criminalistice şi de altă natură, precum şi cercetări ce ţin de competenţa sa, să solicite auto-
rităţilor publice, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de stat antrenarea de specialişti şi experţi la verificări 
sau expertize, la elucidarea unor probleme de specialitate;
g) să efectueze fotografierea, înregistrarea audio şi video, dactiloscopia şi înregistrarea persoanelor reţinute sau ţi-
nute sub arest, conform legislaţiei;
h) să iniţieze acţiuni de citare în faţa instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia;
i) să participe la elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ vizînd prevenirea şi combaterea infracţiunilor de 
corupţie, a celor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional;
j) să solicite şi să primească din partea autorităţilor publice suportul informaţional şi consultativ necesar pentru 
efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, 
precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament;
k) să înainteze, conform legii, sesizări privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care au favorizat comiterea de infrac-
ţiuni a căror contracarare ţine de competenţa sa;
l) să folosească mijloacele de informare în masă pentru stabilirea circumstanţelor în care s-au comis infracţiunile, 
precum şi pentru urmărirea persoanelor care se eschivează de la urmărire penală şi judecată.”
9. În titlul capitolului III, cuvintele „ . Atribuţiile directorului Centrului” se exclud.
10. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 8. Organizarea activităţii Centrului
(1) Centrul este un organ unitar, centralizat şi ierarhic, constituit din aparat central şi subdiviziuni teritoriale. 
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(2) Centrul este independent în elaborarea programului de activitate şi în exercitarea funcţiilor sale. 
(3) Structura şi efectivul-limită ale Centrului, numărul şi reşedinţa subdiviziunilor teritoriale şi raza lor de activitate 
se aprobă de către Parlament la propunerea directorului Centrului.
(4) Centrul şi subdiviziunile lui teritoriale sînt persoane juridice, dispun de conturi trezoreriale şi de alte atribute 
necesare.
(5) Subdiviziunile teritoriale sînt conduse de şefi, numiţi în funcţie în bază de concurs de directorul Centrului. Con-
cursul se organizează şi se desfăşoară în modul stabilit de Parlament.
(6) Şef de subdiviziune teritorială poate fi numită persoana care are o vechime în muncă în organele de drept de cel 
puţin 5 ani şi posedă calităţile profesionale şi organizatorice necesare.”
11. Legea se completează cu articolul 81 cu următorul cuprins:
„Articolul 81. Numirea şi eliberarea din funcţie a
directorului Centrului
(1) Centrul este condus de un director. Directorul Centrului (denumit în continuare director) este numit în funcţie 
de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un 
alt mandat consecutiv.
(2) Funcţia de director este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată.
(3) Candidatul la funcţia de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică, numuri şi imu-
nităţi a Parlamentului.
(4) Candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii superioare juridice;
d) are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
e) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;
g) nu are antecedente penale;
h) cunoaşte limba de stat;
i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.
(5) La data numirii în funcţie, directorul depune în faţa Parlamentului următorul jurămînt: 
„Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi 
revin, să apăr ordinea de drept, drepturile şi libertăţile omului, interesele generale ale societăţii şi ale cetăţenilor Re-
publicii Moldova de a trăi şi de a se dezvolta într-un mediu liber de corupţie.”
(6) Directorul este inamovibil pe perioada exercitării mandatului.
(7) Mandatul directorului încetează în caz de:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
d) imposibilitate a exercitării mai mult de 2 luni consecutiv a atribuţiilor ce îi revin în legătură cu starea sănătăţii, 
constatată prin examen medical;
e) atingere a plafonului de vîrstă;
f) pronunţarea unei sentinţe definitive de condamnare;
g) nedepunere a declaraţiei de interese personale şi a declaraţiei de venituri şi proprietăţi în modul şi în termenele 
prevăzute de lege;
h) emitere/adoptare a unui act administrativ sau încheiere a unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind 
conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
i) deces;
j) revocare.
(8) Temeiurile prevăzute la alin. (7) lit. a)–i) se constată în şedinţa plenară a Parlamentului, în baza raportului Co-
misiei juridice, numiri şi imunităţi, prin adoptarea unei hotărîri prin care se ia act de apariţia cauzei ce determină 
încetarea mandatului.
(9) Revocarea din funcţie a directorului ca urmare a necorespunderii cu cerinţele de numire în funcţie sau obţinerii 
unui rezultat negativ la testarea integrităţii profesionale, în condiţiile prevăzute la art.121, se adoptă de Parlament cu 
votul majorităţii deputaţilor aleşi, la iniţiativa a cel puţin 15 deputaţi.
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(10) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Parlament la propu-
nerea directorului. Activitatea directorului adjunct încetează în condiţiile alin. (8) şi (9). Revocarea din funcţie a 
directorului adjunct se adoptă de Parlament la iniţiativa directorului.” 
12. Articolul 9:
alineatul (1) devine alineat unic;
la litera b), cuvintele „şefilor de subdiviziuni din aparatul central” se substituie cu cuvintele „şefilor de subdiviziuni 
din aparatul central şi teritoriale”;
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) participă la şedinţele Guvernului şi ale Parlamentului, în baza invitaţiei sau la cerere atunci cînd examinarea unor 
probleme prezintă interes pentru Centru;”
la litera d), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”;
litera e) va avea următorul cuprins:
„e) elaborează proiectul bugetului Centrului pentru anul următor şi îl înaintează Parlamentului spre aprobare;”
la litera g), cuvintele „prezentei legi” se substituie cu cuvîntul „legii”;
la litera l), cuvintele „şi altor acte normative” se exclud;
alineatul (2) se abrogă.
13. Legea se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
„Articolul 91. Colegiul Centrului
(1) Conducerea colegială a Centrului este exercitată de către Colegiul Centrului. Din componenţa Colegiului Cen-
trului fac parte: directorul, adjuncţii lui, şefii subdiviziunilor Centrului (cu statut de direcţie), procurorul antico-
rupţie, preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate, un reprezentant al comisiei parlamentare de profil care este 
şi reprezentant al fracţiunii de opoziţie, un reprezentant desemnat de Guvern, un reprezentant al sindicatului Cen-
trului, un reprezentant al societăţii civile selectat prin concurs public de către comisia parlamentară de profil, un 
reprezentant al Consiliului Civil. 
(2) Colegiul Centrului se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare sau, după caz, în şedinţe extraordinare, care pot 
fi convocate la propunerea membrilor săi.
(3) Atribuţiile Colegiului Centrului sînt:
a) aprobarea Regulamentului de activitate al Colegiului Centrului, avizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi şi 
de comisia de profil;
b) aprobarea politicilor de dezvoltare strategică a Centrului;
c) aprobarea indicatorilor de performanţă în activitatea Centrului;
d) aprobarea planurilor de activitate şi aprecierea periodică a rezultatelor activităţii Centrului;
e) emiterea avizului asupra raportului de activitate a Centrului, care se anexează la raport;
f) aprobarea Regulamentului de activitate al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Cen-
trului, avizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi şi de comisia de profil;
g) elaborarea recomandărilor cu privire la modul de organizare a activităţii Centrului;
h) exercitarea altor atribuţii prevăzute de prezenta lege.”
14. La articolul 11 alineatul (1), după cuvintele „angajată în funcţie” se introduc cuvintele „prin concurs”.
15. Articolul 12:
la alineatul (1), cuvintele „apţi după calităţile individuale şi profesionale, cu” se substituie cu cuvintele „care posedă 
limba de stat, sînt apţi după calităţile individuale şi profesionale, au”, iar alineatul se completează în final cu textul: 
„Pentru funcţionarii publici şi angajaţii Centrului, cu excepţia efectivului de subofiţeri, este obligatorie posedarea 
studiilor superioare corespunzătoare activităţii subdiviziunii în care urmează a fi angajaţi.”
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Nu poate fi angajată într-o funcţie pentru care se conferă grad special persoana în vîrstă de peste 40 de ani.” 
alineatul (3) se abrogă;
la alineatul (5), după cuvintele „control special” se introduce textul „ , o testare a aptitudinilor psihologice pentru 
exercitarea atribuţiilor şi o testare la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în conformitate cu prevederile 
Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008”;
articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
„(7) Candidatul care a susţinut concursul urmează să fie angajat în funcţie numai după exprimarea în scris a acor-
dului cu privire la:
a) testarea integrităţii sale profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă în conformitate cu prevederile art.121 
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din prezenta lege;
b) testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare exercitării atribuţiilor;
c) testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv 
al activităţii de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea 
testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).”
16. Legea se completează cu articolele 121 şi 122 cu următorul cuprins:
„Articolul 121. Testarea integrităţii profesionale
(1) Testarea integrităţii profesionale reprezintă o metodă de verificare periodică a modului de respectare a obliga-
ţiilor profesionale sau de conduită de către angajaţii Centrului, precum şi de identificare, evaluare şi înlăturare a 
vulnerabilităţilor şi a riscurilor care determină angajatul Centrului să comită acte de corupţie, acte conexe corupţiei 
sau fapte de comportament corupţional ori să admită influenţe necorespunzătoare în legătură cu exercitarea atribu-
ţiilor de serviciu, constînd în crearea situaţiilor virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, materializate prin operaţiuni disimulate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în 
vederea stabilirii reacţiei şi conduitei adoptate.
(2) Testarea integrităţii profesionale este efectuată de Serviciul de Informaţii şi Securitate cu autorizarea procurorului.
(3) Rezultatul testării integrităţii profesionale se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina compor-
tamentul angajatului Centrului manifestat în cadrul testului de integritate profesională şi, după caz, va lua o decizie 
de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (9). Rezultatul testării integrităţii profesionale a direc-
torului şi a adjuncţilor săi se remite comisiei parlamentare de profil, care va examina comportamentul manifestat în 
cadrul testului de integritate profesională şi va decide asupra existenţei motivului de revocare din funcţie.
(4) Materialele care fixează comportamentul angajaţilor Centrului pe parcursul desfăşurării testului de integritate 
profesională se păstrează:
a) în cazul rezultatului pozitiv al testului de integritate profesională – pînă la constatarea rezultatului testului de către 
Colegiul disciplinar;
b) în cazul rezultatului negativ al testului de integritate profesională – pînă la rămînerea irevocabilă a hotărîrii instan-
ţei de judecată, dacă decizia Colegiului disciplinar este contestată, sau pînă la expirarea termenului de prescripţie de 
contestare în instanţa de judecată.
Articolul 122. Monitorizarea stilului de viaţă
1) Monitorizarea stilului de viaţă al angajatului Centrului se efectuează de către subdiviziunea de securitate internă 
a Centrului pentru identificarea corespunderii:
a) nivelului de trai al angajatului Centrului cu nivelul legal de remunerare a acestuia şi a persoanelor împreună cu 
care duce un trai comun;
b) conduitei angajatului Centrului cu exigenţele de conduită ireproşabilă, stabilite în Codul de conduită al angajatu-
lui Centrului, aprobat de Parlament. 
(2) Procedura de desfăşurare a monitorizării stilului de viaţă al angajatului Centrului se stabileşte prin act departa-
mental al Centrului.
(3) Rezultatul monitorizării stilului de viaţă al angajatului Centrului se remite Colegiului disciplinar al Centrului, 
care va examina materialele prezentate şi, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute la 
art. 31 alin. (8).”
17. La articolul 14 alineatul (2), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
18. La articolul 15 alineatul (3), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
19. Articolul 16: 
la alineatul (1), după cuvîntul „considerare” se introduc cuvintele „concluziile comisiei speciale, creată prin ordinul 
directorului, referitoare la”, iar după cuvîntul „profesională” – cuvintele „ale angajatului”;
la alineatul (2), cuvintele „ , la propunerea Prim-ministrului” se exclud;
articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
„(61) Prin derogare de la prevederile alin. (6), pentru merite deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, gradul special ulterior poate fi acordat, prin decizie a directorului, 
înainte de termen, la expirarea a nu mai puţin de jumătate din termenul de vechime stabilit pentru gradul special 
propus spre acordare, iar gradul mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută poate fi acordat la expirarea unui 
termen şi jumătate în gradul precedent. Gradul special ulterior sau gradul special mai înalt decît cel prevăzut pentru 
funcţia deţinută poate fi acordat înainte de termen numai o dată în întreaga perioadă de aflare în serviciul pentru 
care se prevăd grade speciale.”
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20. Articolul 17:
la alineatul (3), cuvintele „dacă, în conformitate cu prezenta lege, nu poate fi acordat un grad special mai înalt” se 
exclud;
la alineatul (4), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”. 
21. La articolul 18 alineatul (1), cuvintele „la opera de asigurare a securităţii economice a Republicii Moldova” se 
substituie cu cuvintele „la diminuarea corupţiei în Republica Moldova”.
22. La articolul 19, alineatul (4) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (61)”.
23. Articolul 20:
la alineatul (1), cifrele „45”, „50”, „55” şi „60” se substituie, respectiv, cu cifrele „50”, „55”, „60” şi „65”;
alineatul (3) se abrogă.
24. La articolul 21:
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) în privinţa căruia există concluzia negativă a comisiei de acordare a gradelor speciale;”
la litera c), cuvintele „dosarului penal” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „cauzei penale”, iar cuvintele „ab-
solvirii de răspundere” se substituie cu cuvintele „înlăturării răspunderii penale”.
25. Articolul 22 se abrogă.
26. Articolul 24:
alineatul (1):
la litera e), cuvîntul „cetăţeanului” se substituie cu cuvîntul „persoanei”;
alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) să consemneze în registrul special ţinut de subdiviziunea de securitate internă încercările terţilor de a-l influenţa 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să informeze în scris directorul.”
la alineatul (3) litera a), cuvîntul „centrale” se exclude.
27. La articolul 25 alineatul (3), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
28. La articolul 27, cuvintele „materială, administrativă şi” se substituie cu cuvintele „civilă, contravenţională sau”.
29. Articolul 30 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Pentru merite deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 
deosebit, angajatului Centrului i se poate acorda gradul special ulterior înainte de termen sau un grad mai înalt decît 
cel prevăzut pentru funcţia deţinută, în condiţiile stabilite la art. 16 alin. (61).”
30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
„Articolul 31. Răspunderea disciplinară
(1) Încălcarea obligaţiilor profesionale, disciplinei de serviciu, conduitei profesionale a angajaţilor Centrului se exa-
minează de către Colegiul disciplinar.
(2) Colegiul disciplinar este constituit din:
a) un reprezentant al subdiviziunii securitate internă;
b) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane;
c) un reprezentant al sindicatului Centrului;
d) un reprezentant al serviciului juridic al Centrului;
e) doi reprezentanţi ai Consiliului Civil;
f) un reprezentant al mediului academic.
(3) Colegiul disciplinar îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de director. Colegiul disciplinar 
raportează semestrial directorului despre activitatea sa.
(4) Colegiul disciplinar intentează procedura disciplinară la cererea directorului, a subdiviziunii securitate internă 
sau a şefului direct al angajatului Centrului.
(5) În timpul examinării cauzei disciplinare, participarea angajatului Centrului în privinţa căruia s-a intentat o pro-
cedură disciplinară este obligatorie. Dacă angajatul lipseşte în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate să decidă 
examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.
(6) Angajatul Centrului în privinţa căruia s-a intentat o procedură disciplinară are dreptul ori i se poate solicita să 
dea explicaţii în faţa Colegiului disciplinar personal sau asistat de un avocat.
(7) Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin al directorului, în baza deciziei majorităţii membrilor Colegiului 
disciplinar, în termen de 6 luni de la constatarea faptei, dar nu mai tîrziu de un an de la comiterea ei.
(8) Pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale, angajatului Centru-
lui îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
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a) avertisment;
b) mustrare;
c) retrogradare în grad special ori în funcţie;
d) preîntîmpinare asupra corespunderii parţiale serviciului;
e) eliberare din serviciu.
(9) În cazul în care cauza disciplinară s-a intentat în legătură cu faptele, circumstanţele constatate ca urmare a testării 
integrităţii profesionale, efectuată în conformitate cu art. 121, Colegiul disciplinar propune ca sancţiune eliberarea 
din serviciu.”
31. Articolul 32 alineatul (2):
la litera f), cuvîntul „organului” se substituie cu cuvîntul „subdiviziunii”, iar în final se introduc cuvintele „în cadrul 
subdiviziunii Centrului”;
alineatul se completează cu litera i1) cu următorul cuprins: 
„i1) în cazul constatării circumstanţelor prevăzute la art. 121;”.
32. Articolul 34 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Urmărirea penală a angajaţilor Centrului se exercită de către procuror. Urmărirea penală a directorului şi a 
adjuncţilor lui poate fi pornită numai de către Procurorul General, cu informarea Parlamentului.”
33. La articolul 38:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Protecţia socială a funcţionarului public angajat în cadrul Centrului se efectuează în conformitate cu Legea 
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins
„(11) În cazul decesului angajatului în exerciţiul funcţiunii, familia lui şi persoanele întreţinute de el primesc un 
ajutor unic echivalent cu mijloacele băneşti de întreţinere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcţie în organele 
Centrului. Minorilor care au fost întreţinuţi de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu 
suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcţie, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.”
articolul se completează cu alineatele (7), (8) şi (9) cu următorul cuprins:
„(7) Angajatul Centrului neasigurat cu locuinţă de serviciu are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirie-
rea (subînchirierea) unei locuinţe în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar 
care nu poate depăşi salariul lui de funcţie.
(8) Angajatul Centrului are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport folosit în legătură cu exercitarea atri-
buţiilor de serviciu.
(9) Angajatul Centrului are dreptul la prestaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d)–g) din Legea nr.289-XV din 22 iulie 
2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.”
34. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
„Articolul 40. Retribuirea muncii angajaţilor Centrului
(1) Pentru serviciul în cadrul Centrului, angajatul primeşte salariu lunar, raţie alimentară şi echipament.
(2) Salariul lunar al angajatului Centrului se constituie din salariul funcţiei, sporul pentru grad special, suplimentul 
la salariu, calculat în procente, pentru vechimea în muncă, pentru muncă în condiţii deosebite, din alte plăţi, sporuri 
şi recompense stabilite de legislaţie.
(3) Angajaţii Centrului beneficiază gratuit de raţie alimentară şi echipament în cazurile stabilite de Parlament.”
35. La articolul 41, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) concediu suplimentar:
de 2 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de pînă la 5 ani; 
de 5 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de la 5 ani la 10 ani; 
de 10 zile – pentru vechimea în muncă în cadrul Centrului de la 10 la 15 ani;
de 15 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de peste 15 ani;”. 
36. La articolul 42:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Activitatea Centrului este supusă monitorizării din partea societăţii, supravegherii parlamentare şi controlului 
autorităţii judiciare în limitele competenţelor stabilite.”
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Controlul şi supravegherea modului în care angajaţii Centrului în exerciţiul funcţiunii respectă legea este exer-
citat de procuratură în condiţiile legii.”
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Art. XIII. – La articolul 10 alineatul (1) punctul 1) din Legea nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înre-
gistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14–17, art. 51), cu modificările 
ulterioare, litera h) va avea următorul cuprins: 
„h) Centrul Naţional Anticorupţie;”.
Art. XIV. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul codului, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu 
sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
2. Articolul 269 va avea următorul cuprins:
„Aticolul 269. Competenţa organului de urmărire penală 
al Centrului Naţional Anticorupţie
(1) Organul de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie efectuează urmărirea penală în privinţa infracţi-
unilor prevăzute la art. 243, 279 şi 324–335 din Codul penal.
(2) Organul de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie efectuează, sub conducerea procurorului, urmă-
rirea penală în privinţa infracţiunilor date în competenţa sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepţia 
infracţiunilor şi persoanelor prevăzute la art. 270 alin. (1) pct. 1) lit. a) şi h) şi pct. 2)–4).”
3. La articolul 270 alineatul (1) punctul 4) va avea următorul cuprins:
„4) infracţiunilor săvîrşite de directorul, adjuncţii şi angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie.”
Art. XV. – La articolul 372 alineatul (2) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. XVI. – La articolul 85 alineatul (1) litera g) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 
30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, sin-
tagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional 
Anticorupţie”.
Art. XVII. – La articolul 285 alineatul (5) din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decem-
brie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulteri-
oare, sintagma „Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului 
Naţional Anticorupţie”.
Art. XVIII. – La articolul 4 din Legea nr.15-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36–38, art. 
122), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul 
Naţional Anticorupţie”.
Art. XIX. – La articolul 2 din Legea nr.16-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului împotriva traficului 
ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36–38, art. 124), sintagma „Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. XX. – La articolul 2 din Legea nr.17-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind pre-
venirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, 
nr.36–38, art. 126), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corup-
ţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. XXI. – În cuprinsul Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul buge-
tar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. XXII. – 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, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substi-
tuie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
2. La articolul 6 alineatul (1), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie 
cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. XXIII. – La articolele 2 şi 4 din Legea nr.158-XVI din 6 iulie 2007 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103–106, art. 451), sintagma 
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„Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anti-
corupţie”.
Art. XXIV. – Legea nr.165-XVI din 13 iulie 2007 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea 
banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea teroris-
mului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126, art. 532) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 subalineatul 5 litera a), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” 
se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”
2. La articolul 3, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma 
„Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. XXV. – Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141–145, art. 597), cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 13 alineatul (2), după sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor” se introduce 
textul „din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”.
2. La articolul 131:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor funcţionează ca organ de specialitate, cu statut de subdivi-
ziune independentă în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, în baza prevederilor prezentei legi şi ale Regulamen-
tului de activitate al serviciului, aprobat de Colegiul Centrului.”
la alineatele (5) şi (6), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu 
sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
Art. XXVI. – La articolul 58 alineatul (1) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127–130, art. 496), cu modificările ulterioare, litera e) va avea 
următorul cuprins:
„e) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie;”.
Art. XXVII. – În cuprinsul Legii nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103–105, art. 391), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. XXVIII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 273 pct. 1)–4), 6)–13), art. 274, art. 277 alin. (1), (4), (5), (7), art. 283, art. 
284 alin. (1)–(3), art. 285, 286” se substituie cu textul „art. 272, art. 273 pct. 5), art. 274 alin. (1) şi (5), art. 277, art. 
282–286, 293, 2931, 295”, iar după textul „338–343” se introduce textul „ , art. 349 alin. (1), 350,”.
2. Articolul 401 va avea următorul cuprins:
„Articolul 401. Centrul Naţional Anticorupţie
(1) Contravenţiile prevăzute la art.264, 3131, 3132, 314, 3141 şi 315 se examinează de Centrul Naţional Anticorupţie. 
Contravenţia prevăzută la art. 2911 se examinează de organul de specialitate al Centrului care a depistat această 
contravenţie.
(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, directorii adjuncţi ai Centrului 
Naţional Anticorupţie, şefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia şi adjuncţii lor.” 
Art. XXIX. – La articolul 29 alineatul (2) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
Art. XXX. – La articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 litera a) şi la articolul 7 din Legea nr.269-XVI din 12 decembrie 
2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr.57–58, art. 161), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se 
substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
Art. XXXI. – La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr.20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea şi combaterea 
criminalităţii informatice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.11–12, art. 17), textul „ , Serviciul de 
Informaţii şi Securitate şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma 
„şi Serviciul de Informaţii şi Securitate”.
Art. XXXII. – În anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate pu-
blică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, după poziţia 
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„Director, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate” se introduce poziţia „Director, director adjunct 
al Centrului Naţional Anticorupţie”.
Art. XXXIII. – La articolul 22 alineatul (2) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Interne”.
Art. XXXIV. – În cuprinsul Legii nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii, sintagma „Cen-
trul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
Art. XXXV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2012, cu excepţia prevederilor alineatelor (4) şi (8) din 
prezentul articol, care vor intra în vigoare la data publicării.
(2) Centrul Naţional Anticorupţie se creează prin reorganizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei, fiind succesorul de drepturi al acestuia.
(3) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Centrul Naţional Anticorupţie va asigura trans-
miterea, conform competenţei stabilite, a dosarelor penale şi a dosarelor speciale de investigaţii din gestiune.
(4) Pentru realizarea prevederilor alineatului (3) al prezentului articol, Centrul Naţional Anticorupţie va crea, cu cel 
puţin o lună înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, comisii speciale din reprezentanţi ai organelor interesate 
pentru a organiza transmiterea dosarelor. Dosarele speciale de investigaţii vor fi transmise sub supravegerea procu-
rorilor special desemnaţi de Procurorul General.
(5) Transmiterea dosarelor penale şi a dosarelor speciale de investigaţii se va realiza prin acte de predare-primire, 
care vor conţine informaţii privind toate actele procedurale întocmite
(6) Dosarele penale, care conţin acte procedurale contestate la procurorul ierarhic superior sau la judecătorul de 
instrucţie, după examinare se remit Centrului Naţional Anticorupţie, care va asigura transmiterea lor după compe-
tenţă în termen de cel mult 10 zile.
(7) Cauzele privind contravenţiile constatate de centru pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate 
de centru în modul stabilit de lege.
(8) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului va organiza 
un concurs pentru selectarea candidatului la funcţia de director al Centrului Naţional Anticorupţie. 
(9) În termen de 2 luni după numirea în funcţie, directorul Centrului Naţional Anticorupţie va prezenta Parlamen-
tului spre aprobare Codul de conduită al angajatului centrului, structura şi efectivul-limită ale centrului, numărul, 
reşedinţa şi raza de activitate a subdiviziunilor teritoriale.
(10) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire 
la Centrul Naţional Anticorupţie, cu modificările operate inclusiv prin prezenta lege, dîndu-le capitolelor, articolelor 
şi alineatelor o nouă numerotare şi corectînd, după caz, toate trimiterile la articole şi la alineate.
(11) Pînă la ajustarea legislaţiei în vigoare la prevederile prezentei legi, actele normative ce reglementează activitatea 
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi. 

VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Liliana PALIhOVICI
 
 Nr.120. Chişinău, 25 mai 2012.

LEGE NR.67 din 05.04.2012
pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional  

al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008

Publicat: 15.05.2012 în Monitorul Oficial nr.92 art.nr.310

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial 
alRepublicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
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1. La articolul 364, după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:
„(51) Difuzarea publicităţii exterioare care nu întruneşte condiţiile prevăzute de lege
se sancţionează cu amendă de la 20 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 
500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
2. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 364 alin. (1)–(5)” se înlocuieşte cu textul „art. 364 alin. (1)–(51)”.
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
 Nr.67. Chişinău, 5 aprilie 2012.

LEGE NR.22 din 01.05.2012
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 15.05.2012 în Monitorul Oficial nr.92 art.nr.290

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2008, nr.47–48, art. 139), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 
1. Articolul 15 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
„(4) Unităţile comerciale ce comercializează cu amănuntul articole din tutun sînt obligate:
a) să afişeze la loc vizibil informaţia privind interzicerea vînzării articolelor din tutun persoanelor sub vîrsta de 18 
ani;
b) să afişeze informaţia privind cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor privind interzicerea 
vînzării articolelor din tutun persoanelor sub vîrsta de 18 ani.
(5) Pentru a se asigura că persoana care cumpără articole din tutun a atins vîrsta de 18 ani, comercianţii (vînzătorii) 
sînt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia per-
soanei, care să ateste vîrsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, comerciantul 
(vînzătorul) nu are dreptul să-i vîndă articole din tutun.”
2. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu următorul cuprins:
„Articolul 161. Restricţii privind fumatul
în locurile private
Se interzice fumatul în încăperile private accesibile publicului larg şi în mijloacele de transport private în care se află 
minori.”
Art. II. – Articolul 30 din Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic 
şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98–99, art. 293), cu modi-
ficările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la litera c), după cuvîntul „studenţi,” se introduce textul „cît şi în preajma lor în raza stabilită de autorităţile adminis-
traţiei publice locale,”;
litera j) va avea următorul cuprins:
„j) persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani. Pentru a se asigura că persoana care cumpără producţie alcoolică a 
atins vîrsta de 18 ani, comercianţii (vînzătorii) sînt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de iden-
titate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vîrsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul 
refuză să prezinte actul de identitate, comerciantul (vînzătorul) nu are dreptul să vîndă acestuia producţie alcoolică.”
articolul se completează cu literele l) şi m) cu următorul cuprins:
„l) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata între orele 22.00–8.00;
m) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata în ambalaj de plastic cu capacitatea mai mică de 
0,25 litri.”
Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 91, în sancţiunea alineatului (2), textele „de la 60 la 100” şi „de la 100 la 200” se substituie, respectiv, 
cu textele „de la 80 la 120” şi „de la 200 la 350”.
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2. La articolul 203, în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 10 la 20” se substituie cu textul „de la 30 la 50”.
Art. IV. – Guvernul, în termen de 3 luni:
- va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
- va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
 Nr.22. Chişinău, 1 martie 2012.

LEGE NR.19 din 23.02.2012
pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova  

nr.218-XVI din 24 octombrie 2008

Publicat: 27.04.2012 în Monitorul Oficial nr.82-84 art.nr.272

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol  unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 3321 avînd 
următorul cuprins:
„Articolul 3321. Încălcarea regulilor de transportare în ţară a străinilor
(1) Aducerea de către transportatori în Republica Moldova a străinilor care nu au viză valabilă sau, după caz, permis 
de şedere valabil şi un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldo-
va, dacă legislaţia în vigoare sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel,
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 
500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Refuzul transportatorului de a asigura transportarea imediată a străinilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) la 
locul de îmbarcare sau în alt loc pe care străinii îl acceptă şi în care sînt acceptaţi ori refuzul suportării cheltuielilor 
de cazare şi întreţinere, precum şi altor cheltuieli aferente returnării acestora,
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 
500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Netransmiterea, transmiterea incompletă sau eronată de către transportatorii aerieni, la cerere, către Poliţia de 
Frontieră a datelor cu privire la pasagerii pe care îi vor transporta către un punct autorizat de trecere a frontierei de 
stat prin care aceştia vor intra pe teritoriul Republicii Moldova,
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 
300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.19. Chişinău, 23 februarie 2012.

LEGE NR.37 din 07.03.2012
pentru completarea unor acte legislative

Publicat: 30.03.2012 în Monitorul Oficial nr.60-62 art.nr.195

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Capitolul 8 din Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1995, nr.58, art. 641), cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. II. – La articolul 103 alineatul (1) punctul 6) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Mo-
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nitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, după cuvîntul 
„notari,” se introduc cuvintele „de către executori judecătoreşti,”.
Art. III. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1998, nr.44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 8:
la alineatul (3), după cuvintele „instanţele judecătoreşti,” se introduc cuvintele „executorii judecătoreşti,”;
la alineatul (4), după cuvîntul „penală” se introduc cuvintele „şi executorului judecătoresc”.
2. La articolul 26 alineatul (5), cuvintele „sau instanţele de judecată” se substituie cu cuvintele „ , instanţele de jude-
cată sau executorii judecătoreşti”.
3. La articolul 28 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
„e) procesele-verbale privind procurarea bunului imobil la licitaţie, întocmite de executorul judecătoresc şi con-
firmate de către instanţa de judecată, sau procesele-verbale de transmitere silită a dreptului de proprietate asupra 
bunului imobil, întocmite de către executorul judecătoresc;”.
4. La articolul 371 alineatul (1), după cuvîntul „vînzare” se introduce cuvîntul „/transmitere”, iar după cuvintele „ho-
tărîrii judecătoreşti” se introduc cuvintele „ori actului executorului judecătoresc”.
Art. IV. – La articolul 10 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 
medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38
39, art. 280), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează după cum urmează:
în partea introductivă, după cuvintele „notarii publici” se introduc cuvintele „ , executorii judecătoreşti”;
la litera a), după cuvintele „al notarilor publici” se introduc cuvintele „ , al executorilor judecătoreşti”, iar după cu-
vintele „de notar” se introduc cuvintele „ , de executor judecătoresc”.
Art. V. – Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor 
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18–19, art. 57), cu 
modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după cuvîntul „notarilor” se introduc cuvintele „ , executorilor judecătoreşti”.
2. La articolul 3 noţiunea „angajator”, după cuvintele „notar public” se introduc cuvintele „ , executor judecăto-
resc”.
3. La articolul 24, după cuvintele „notarii publici” se introduc cuvintele „ , executorii judecătoreşti”, iar după cuvin-
tele „de notar” se introduc cuvintele „ , de executor judecătoresc”.
Anexa nr.1:
la punctul 2 litera f), după cuvintele „notari publici” se introduc cuvintele „ , executori judecătoreşti”;
la punctul 3, după cuvintele „notarii publici” se introduc cuvintele „ , executorii judecătoreşti”.
5. La anexa nr.2 punctul 2, după cuvintele „Notarii publici” se introduc cuvintele „ , executorii judecătoreşti”.
Art. VI. – La articolul 270 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se 
completează după cum urmează:
punctul 1) se completează cu litera е1) cu următorul cuprins:
„е1) executori judecătoreşti;”
la punctul 2), după cuvîntul „judecătorilor” se introduc cuvintele „ , executorilor judecătoreşti”.
Art. VII. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2003, nr.111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. Articolul 51:
în titlu şi la alineatul (1), cuvintele „şi executorului judecătoresc” se exclud;
la alineatul (3), cuvintele „sau executorului judecătoresc” se exclud.
2. La articolul 52 alineatul (1), cuvintele „şi executorul judecătoresc” se exclud.
3. La articolul 127 alineatul (2), după cuvintele „se efectuează de” se introduc cuvintele „executorii judecătoreşti, de”.
4. La articolul 1272 alineatul (1), cuvintele „contul special al oficiului de executare” se substituie cu cuvintele „contul 
curent special al executorului judecătoresc”.
5. La articolul 128 alineatul (1), după cuvintele „după caz,” se introduc cuvintele „la executorul judecătoresc ori”.
6. Articolul 129 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Documentele executorii eliberate de instanţa de judecată prin care s-a dispus asigurarea probelor se pun în exe-
cutare prin intermediul executorului judecătoresc.”
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7. La articolul 133 litera b), după cuvîntul „avocaţii,” se introduc cuvintele „executorii judecătoreşti,”.
8. La articolul 247 alineatul (3), cuvintele „sau organul împuternicit cu executarea ei” se substituie cu textul „ , în baza 
procesului-verbal de constatare întocmit de executorul judecătoresc,”.
9. La articolul 251 alineatul (1), cuvintele „organului de executare a hotărîrii” se substituie cu cuvintele „executorului 
judecătoresc”.
10. La articolul 252 alineatul (1), cuvintele „organului de executare a hotărîrii” se substituie cu cuvintele „executo-
rului judecătoresc”.
11. La articolul 3184 alineatul (5), textul „oficiului de executare în condiţiile legislaţiei cu privire la executarea hotă-
rîrilor cu caracter civil” se substituie cu textul „executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită 
de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul agresorului”.
12. Articolul 345:
la litera f), cuvintele „organul de executare a actelor judecătoreşti” se substituie cu cuvintele „executorul judecătoresc”;
articolul se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
„m) rezultă din prevederile art. 99 alin. (4) din Codul de executare.”
13. La articolul 353 alineatul (3), cifrele „156” se substituie cu cifrele „159”.
14. Articolul 354:
la alineatul (2), cuvintele „organului de executare a actelor judecătoreşti” se substituie cu cuvintele „executorului 
judecătoresc desemnat de creditor”;
la alineatul (3), cuvintele „organului de executare a actelor judecătoreşti” se substituie cu textul „executorului judecă-
toresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul 
sau sediul debitorului”.
15. Articolul 435:
la alineatul (3), textul „mărimea valorii acţiunii admise prin hotărîrea contestată” se substituie cu textul „cuantumul 
stabilit la art. 81 din Codul de executare”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Cauţiunea se depune pe contul executorului judecătoresc în conformitate cu prevederile art. 80 din Codul de 
executare. Confirmarea eliberată de executorul judecătoresc recurentului urmează să fie anexată la cererea de sus-
pendare a executării hotărîrii atacate cu recurs.”
16. Articolul 438:
la alineatul (21), textul „ , suspendarea executării hotărîrii atacate cu recurs” se exclude;
articolul se completează cu alineatul (23) cu următorul cuprins:
„(23) În cazul în care se solicită suspendarea executării hotărîrii atacate cu recurs, cererea de recurs nu se restituie, 
completul din trei judecători urmînd să se pronunţe asupra demersului înaintat, printr-o încheiere nesusceptibilă de 
atac, în cel mult 10 zile de la depunerea cererii însoţite de confirmarea eliberată de executorul judecătoresc privind 
depunerea cauţiunii. Încheierea de suspendare se transmite imediat recurentului.”
17. La articolul 470 alineatul (7), textul „instanţei de la locul de executare a hotărîrii judecătoreşti străine.” se sub-
stituie cu textul „executorului judecătoresc desemnat de creditor. În cazul în care executorul judecătoresc nu a fost 
desemnat, se aplică prevederile art. 15 şi 30 din Codul de executare.”
Art. VIII. – Legea nr.354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2004, nr.233–236, art. 999), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. La articolul 3 litera c), după cuvintele „instanţa de judecată” se introduc cuvintele „ , executorii judecătoreşti”.
2. La articolul 22 alineatul (4), cuvîntul „vînzării” se substituie cu cuvîntul „urmăririi”.
Art. IX. – Anexa nr.5 la 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 modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:
1. Compartimentul „Departamentul de executare” va avea următorul cuprins:

„Organele de probaţiune ale Departamentului instituţiilor penitenciare

Funcţia Grila de salarii, lei
Oficiul central de probaţiune Birourile de probaţiune

Şef 1500–2250 –
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Şef birou: 
în municipii 
în raioane

 
– 
–

 
1400–2100 
1300–1950

Şef secţie 1300–1950 1100–1650
Şef serviciu (sector) 1200–1800 1000–1500
Consultant 1000–1500 –
Consilier de probaţiune principal; specialist principal 900–1400 850–1300
Consilier de probaţiune superior; specialist coordonator 850–1300 800–1200
Consilier de probaţiune; specialist 800–1200 750–1100”

 2. La punctul 1 din note, cuvintele „Executorii judecătoreşti, consilierii” se substituie cu cuvîntul „Consilierii”.
Art. X. – Legea nr.204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silită (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2006, nr.126–130, art. 603), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. XI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 319 va avea următorul cuprins:
„Articolul 319. Neexecutarea obligaţiilor prevăzute de Codul de executare
(1) Acţiunile (inacţiunile) persoanelor care, fără motive întemeiate, nu îndeplinesc cerinţele executorului judecăto-
resc în cadrul procedurii de executare sau împiedică executarea documentului executoriu
se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei de către părţile procedurii de executare de a comunica executorului judecătoresc schim-
barea domiciliului sau a sediului, precum şi necomunicarea în termenele prevăzute de Codul de executare a informa-
ţiilor solicitate de executorul judecătoresc în virtutea atribuţiilor sale
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
(3) Efectuarea actelor de executare silită de către altă persoană decît executorul judecătoresc
se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale.”
2. Articolul 421 va avea următorul cuprins:
„Articolul 421. Executorul judecătoresc
(1) Contravenţiile menţionate la art. 318 şi 319 se constată de executorul judecătoresc.
(2) Executorul judecătoresc este în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale doar în circumscripţia 
camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care îşi are sediul biroul său.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
Nr.37. Chişinău, 7 martie 2012.

LEGE NR.23 din 01.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat: 23.03.2012 în Monitorul Oficial nr.54-59 art.nr.172 
Data intrarii in vigoare: 23.06.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – În articolul 720 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2002, nr.82–86, art. 661), cu modificările ulterioare:
alineatul (3) se abrogă;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică contractelor încheiate cu consumatorii în măsura în care nu contravin 
prevederilor legii speciale şi nu se aplică în cazul contractelor ce ţin de domeniul dreptului muncii, moştenirii, fami-
liei şi societăţilor comerciale.”
Art. II. – Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2011, nr.176–181, art. 513) se modifică după cum urmează: 



Ediţie specială    Nr. 7-10, 2012AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

68

1. Articolul 1, noţiunea „contract de adeziune” se exclude.
2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Articolul 5. Clauze abuzive 
În conformitate cu prevederile Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, se interzice 
comercianţilor a include clauze abuzive în astfel de contracte.”
Art. III. – În articolul 245 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111–115, art. 451), cu modificările ulterioare:
alineatul unic devine alineatul (1);
se introduce alineatul (2) avînd următorul cuprins:
„(2) Dispozitivul hotărîrii în litigiul intentat în vederea declarării caracterului abuziv al unor clauze contractuale, ela-
borate pentru a fi utilizate în o multitudine de contracte, va stabili nulitatea acestor clauze, obligaţia comerciantului 
de a le exclude din contractul în cauză, obligaţia de a exclude aceste clauze din contractele cu acelaşi obiect, încheiate 
cu alţi consumatori, în vigoare la momentul pronunţării hotărîrii, precum şi interdicţia impusă comerciantului de a 
include astfel de clauze în contracte cu acelaşi obiect, care urmează a fi încheiate cu consumatorii.”
Art. IV. – Articolul 344 alineatul (3) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 
2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu 
litera e) avînd următorul cuprins:
„e) neprezentarea de către comerciant, la solicitarea consumatorului, a unui exemplar al contractului cu clauze con-
tractuale standard pe care îl propune
se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii va propune Institutului Naţional al Justiţiei să includă în planurile de învăţă-
mînt pentru cursurile de formare continuă a judecătorilor subiectele necesare pentru specializarea judecătorilor în 
examinarea litigiilor ce ţin de domeniul protecţiei consumatorilor.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU

Nr.23. Chişinău, 1 martie 2012.

CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA 
(LEGEA NR. 985 din 18.04.2002)

Publicat:14.04.2009 în Monitorul Oficial nr.72-74 art.nr.195

MODIFICAT  
LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473 (a se vedea textul) 
LP134 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.449
LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare 01.07.12
LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347
LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334
LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330 (a se vedea textul)

LEGE NR.134 din 14.06.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat: 06.07.2012 în Monitorul Oficial nr.135-141 art.nr.449

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
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1. La articolul 21 alineatul (2):
textul „189 alin.(2), (3) şi (4), art.190 alin.(2) şi (3), art.192 alin.(2)” se înlocuieşte cu textul „189 alin.(2)–(6), art.190 
alin.(2)–(5), art.192 alin.(2)–(4), art.1921 alin.(2) şi (3)”;
textele „art.195,”, „273 alin.(2) şi (3),”, „305,” şi „ ,350” se exclud.
2. La articolul 13411, textul „2751, 2752,” se exclude.
Art.II. – La articolul 269 alineatul (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, textul „195,” se exclude.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU

Nr.134. Chişinău, 14 iunie 2012.

LEGE NR.34 din 24.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:22.06.2012 în Monitorul Oficial nr.126-129 art.nr.405 
Data intrarii in vigoare:01.07.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 98 alineatul (2), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
„b1) castrarea chimică;”.
2. După articolul 104 se introduce articolul 1041 cu următorul cuprins:
„Articolul 1041. Castrarea chimică
(1) Persoanelor care au săvîrşit fapte prevăzute de legea penală care atentează la inviolabilitatea sexuală a altei per-
soane, inclusiv a minorilor, de către instanţa de judecată li se poate aplica măsura de siguranţă castrarea chimică în 
condiţiile prevăzute la alin.(2)–(4).
(2) Castrarea chimică se aplică obligatoriu de către instanţa de judecată, ca măsură de siguranţă, pentru săvîrşirea in-
fracţiunilor prevăzute la art.171 alin.(3) lit. a) şi b), la art.172 alin.(3) lit. a), indiferent de pedeapsa principală aplicată. 
(3) Castrarea chimică poate fi aplicată de către instanţa de judecată pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la 
art.171 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. c)–f), la art.172 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. a1)–e). 
(4) Castrarea chimică se efectuează de către instituţiile medicale în comun cu instituţiile penitenciare, conform Regulamen-
tului aprobat de Guvern, în ultimele 3 luni de ispăşire a pedepsei, după rămînerea irevocabilă a sentinţei de condamnare.” 
Art.II. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 174, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Hotărîrile judecătoreşti privind aplicarea castrării chimice se execută de către instituţiile medicale în comun cu 
instituţiile penitenciare, conform Regulamentului aprobat de Guvern.”
2. După articolul 291 se introduce articolul 2911 cu următorul cuprins:
„Articolul 2911. Aplicarea castrării chimice
Castrarea chimică se efectuează de către instituţiile medicale în comun cu instituţiile penitenciare, conform Regula-
mentului cu privire la modul de executare a măsurii de siguranţă castrarea chimică aprobat de Guvern, în ultimele 3 
luni de ispăşire a pedepsei închisorii.”
Art.III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2012.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
- va adopta acte normative necesare pentru aplicarea prezentei legi.
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU

Nr.34. Chişinău, 24 mai 2012. 
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LEGE NR.77 din 12.04.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:29.05.2012 în Monitorul Oficial nr.103 art.nr.347

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se completează, după articolul 335, cu articolul 
3351 cu următorul cuprins:
„Articolul 3351. Falsul în documente contabile
(1) Întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii 
false, precum şi omisiunea cu rea-voinţă a contabilizării unei plăţi, săvîrşite în scopul disimulării sau tăinuirii unor 
acte de corupţie, dacă fapta nu constituie complicitate,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o 
anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele 
cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 
5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
Art.II. – La articolul 274 alineatul (5) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 mar-
tie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, după cuvin-
tele „şi anunţă despre aceasta” se introduce textul „ , într-un termen cît mai scurt posibil, dar nu mai mare de 15 zile,”.
Art.III. – Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr.107–111, art.470), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 26 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
„(6) Ora şi data deschiderii ofertelor vor coincide cu termenul-limită de depunere a cererilor şi de primire a ofertelor.”
2. La articolul 70 alineatul (1) litera b), textul „b) denumirea şi datele” se înlocuieşte cu textul „b) data şi numerele 
de înregistrare ale invitaţiilor remise direct operatorilor economici, denumirea operatorilor economici invitaţi, de-
numirea şi datele”.
3. La articolul 75, cuvîntul „administrativă” se înlocuieşte cu cuvîntul „contravenţională”.
Art.IV. – La articolul 1 din Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului pu-
blic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.74–75, art.243), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins:
„(4) Încălcarea codului constituie, după caz, abatere disciplinară, contravenţie sau infracţiune, căreia i se aplică, re-
spectiv, prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale Codului contravenţional 
sau ale Codului penal.”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU

Nr.77. Chişinău, 12 aprilie 2012.

LEGE NR.78 din 12.04.2012
pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova

Publicat:25.05.2012 în Monitorul Oficial nr.99-102 art.nr:334

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
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1. La articolul 324 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o 
persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau 
pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia 
sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale şi cu 
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
2. La articolul 325: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine 
de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru 
a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia 
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale, iar per-
soana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul 
de a exercita o anumită activitate.”
sancţiunea alineatului (2) se completează în final cu textul „ , iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mă-
rime de la 3000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”;
sancţiunea alineatului (3) se completează în final cu textul „ , iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 
mărime de la 5000 la 10000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, sau cu 
lichidarea persoanei juridice”.
3. La articolul 326: 
sancţiunea alineatului (1) se completează în final cu textul „ , iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mă-
rime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”;
sancţiunea alineatului (2) se completează în final cu textul „ , iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mă-
rime de la 3000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”;
sancţiunea alineatului (3) se completează în final cu textul „ , iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 
mărime de la 5000 la 10000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, sau cu 
lichidarea persoanei juridice”.
4. Titlul capitolului XVI din Partea specială va fi:

„Capitolul XVI  
INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ÎN SECTORUL PRIVAT”

5. La articolul 333 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluţioneze 
prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie 
nestatală sau care lucrează pentru o astfel de organizaţie de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, 
ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a înde-
plini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia 
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în 
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 
de pînă la 5 ani.”
6. La articolul 334:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluţioneze prin 
arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală 
sau care lucrează pentru o astfel de organizaţie de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se 
cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea 
unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar 
persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul 
de a exercita o anumită activitate.”
sancţiunea alineatului (2) se completează în final cu textul, „iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mări-
me de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”;
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sancţiunea alineatului (3) se completează în final cu textul „ , iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 
mărime de la 5000 la 10000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, sau cu 
lichidarea persoanei juridice”.
7. La articolul 335 alineatul (1), după textul „o altă organizaţie nestatală” se introduce textul „ori care lucrează pentru 
o astfel de organizaţie”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.78. Chişinău, 12 aprilie 2012. 

LEGE NR. 245 din 02.12.2011
privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat: 03.02.2012 în Monitorul Oficial nr.25-28 art.nr.77

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. La articolul 123:
titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 123. Persoana cu funcţie de răspundere, persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Prin persoană publică se înţelege: funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special (colabora-
torul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, altă 
persoană care deţine grade speciale sau militare);
angajatul autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor per-
soanejuridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoana autoriza-
tă sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activităţi de interes public.” 
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Prin persoană cu funcţie de demnitate publică se înţelege: persoana al cărei mod de numire sau de alegere este 
reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau care este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de că-
tre Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile legii; consilierul local; deputatul în Aduna-
rea Populară a Găgăuziei; persoana căreia persoana cu funcţie de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.”
2. După articolul 123 se introduce articolul 1231 cu următorul cuprins:
„Articolul 1231. Persoana publică străină şi funcţionarul internaţional
(1) Prin persoană publică străină se înţelege: orice persoană, numită sau aleasă, care deţine un mandat legislativ, 
executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin; persoana care exercită o funcţie publică pentru un stat străin, 
inclusiv pentru un organ public sau o întreprindere publică străină; persoana care exercită funcţia de jurat în cadrul 
sistemului judiciar al unui stat străin.
(2) Prin funcţionar internaţional se înţelege: funcţionarul unei organizaţii publice internaţionale ori supranaţionale 
sau orice persoană autorizată de o astfel de organizaţie să acţioneze în numele ei; membrul unei adunări parlamen-
tare a unei organizaţii internaţionale ori supranaţionale; orice persoană care exercită funcţii judiciare în cadrul unei 
curţi internaţionale, inclusiv persoana cu atribuţii de grefă.”
3. În dispoziţiile articolelor 140 alineatul (2), 165 alineatul (2) litera e), 205 alineatul (4) litera c), 206 alineatul (3) 
litera c), 3091 alineatul (3) litera f), 324 alineatul (3) litera a), 327 alineatul (2) litera b), 328 alineatul (3) litera b), 
3301 alineatul (2), 332 alineatul (2) litera b), cuvintele „cu înaltă funcţie de răspundere” se substituie cu cuvintele „cu 
funcţie de demnitate publică”. 
4. După articolul 181 se introduce articolul 1811 cu următorul cuprins:
„Articolul 1811. Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale alegătorului pentru a-l determina să-şi 
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exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale ori în 
cadrul referendumului 
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile care au imprimate simbolul concurentului electoral 
şi/sau conţin un slogan electoral, a căror valoare per unitate nu depăşeşte două unităţi convenţionale.”
5. La articolul 256 alineatul (1), cuvintele „lucrător fără funcţie de răspundere” se substituie cu cuvîntul „salariat”, iar 
cuvintele „acestui lucrător” – cu cuvintele „acestui salariat”.
6. La articolul 314, titlul articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
„Articolul 314. Determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea
 de traduceri incorecte 
(1) Determinarea, prin constrîngere sau prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje 
patrimoniale sau nepatrimoniale, a martorului sau a părţii vătămate la depunerea de declaraţii mincinoase, a exper-
tului la formularea de concluzii sau declaraţii false, a interpretului sau a traducătorului la efectuarea de interpretări 
sau traduceri incorecte, precum şi la eschivarea de la depunerea declaraţiilor, de la formularea concluziilor sau de-
claraţiilor, de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”
7. Titlul capitolului XV din Partea specială va avea următorul cuprins:

„Capitolul XV 
INFRACŢIUNI CONTRA BUNEI DESFăŞURăRI 

A ACTIVITăŢII ÎN SFERA PUBLICă”.

8. Articolul 324:
la alineatul (1), cuvintele „cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvintele „publice sau a persoanei publice stră-
ine”;
alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
„a1) de un funcţionar internaţional;”.
9. Articolul 325:
la alineatul (1), cuvintele „cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvintele „publice sau unei persoane publice 
străine”;
alineatul (3) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
„a1) în privinţa unei persoane cu funcţie de demnitate publică sau a unui funcţionar internaţional;”.
10. La articolul 326:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privi-
legii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influenţă sau 
care susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoa-
ne publice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbeas-
că îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvîrşite, 
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.” 
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau 
avantaje enumerate la alin. (1), pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cînd respectiva persoană are sau susţine 
că are o influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, 
funcţionar internaţional, în scopul indicat la alin. (1),
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar 
persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul 
de a exercita o anumită activitate.”
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (11):
b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii mari;
d) urmate de influenţa promisă sau de obţinerea rezultatului urmărit
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se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.”
la alineatul (3), textul „alin. (1) sau (2)” se substituie cu textul „alin. (1), (11) sau (2)”;
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la alin. (1) este liberată de răspundere 
penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt
la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o.”
11. La articolul 327 alineatul (1) şi la articolul 328 alineatul (1):
în dispoziţii, cuvintele „cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvîntul „publică”;
în sancţiuni, cuvintele „(sau fără)” se exclud.
12. În dispoziţia articolului 329 alineatul (1), cuvintele „cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvîntul „publică”.
13. Articolul 330 se abrogă.
14. La articolul 332 alineatul (1), textul „cu funcţie de răspundere, precum şi de către un funcţionar al autorităţii 
publice care nu este persoană cu funcţie de răspundere,” se substituie cu cuvîntul „publică”.
15. La articolul 333, sancţiunea alineatului (3) se completează în final cu textul „cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”.
16. La articolul 335: 
sancţiunea alineatului (1) se completează în final cu textul „ , în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”;
alineatul (2) se abrogă;
la alineatul (3), textul „sau (2)” se exclude.
Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. La articolul 202:
titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 202. Măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului, pentru eventu
la confiscare specială a bunurilor şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii”;
la alineatul (1), după cuvintele „prejudiciului cauzat de infracţiune,” se introduc cuvintele „pentru eventuala confis-
care specială a bunurilor,”;
la alineatul (2), după cuvintele „pentru repararea prejudiciului” se introduce textul „cauzat de infracţiune, pen-
tru eventuala confiscare specială a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii,”; 
articolul se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
„(31) Măsurile asiguratorii pentru eventuala confiscare specială a bunurilor se pot lua asupra bunurilor bănuitului, 
învinuitului, inculpatului enumerate la art. 106 alin. (2) din Codul penal, precum şi asupra bunurilor altor persoane 
care le-au acceptat ştiind despre dobîndirea ilegală a acestora.
(32) În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale nu mai există, se pot lua măsuri asiguratorii 
pentru confiscarea contravalorii acestora.”
alineatul (4) se completează în final cu textul „ , în funcţie de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru 
infracţiunea comisă”.
2. La articolul 203 alineatul (2), textul ,,şi eventuala confiscare a bunurilor destinate săvîrşirii infracţiunii, folosite în 
acest scop sau rezultate din infracţiune” se substituie cu textul „sau eventuala confiscare specială a bunurilor ori a 
contravalorii bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunii ori rezultate din infracţiune”.
3. La articolul 205 alineatul (1), textul „Nu pot fi puse sub sechestru bunuri dacă în procesul penal nu este înaintată 
acţiunea civilă şi dacă pentru săvîrşirea infracţiunii incriminate bănuitului, învinuitului, inculpatului nu poate fi 
aplicată confiscarea specială a acestora.” se exclude.
Art. III. – Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2008, nr. 103–105, art. 391) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, noţiunea „corupţie” va avea următorul cuprins:
„corupţie – faptă ilegală care afectează exercitarea normală a funcţiei şi care constă fie în folosirea de către subiec-
tul actelor de corupţie sau al faptelor de comportament corupţional a funcţiei sale pentru solicitarea, primirea sau 
acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale sau a unui avantaj 
necuvenit, fie în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor asemenea foloase sau avantaje necuvenite subiec-
ţilor actelor de corupţie;”.



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPoruluiNr. 7-10, 2012    Ediţie specială

75

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Articolul 4. Subiecţii actelor de corupţie sau ai faptelor de comportament corupţional
Prevederile prezentei legi se aplică: 
a) funcţionarilor publici, persoanelor cu funcţii de demnitate publică, personalului din cabinetul persoane-
lor cu funcţii de demnitate publică şi celui din autorităţile publice autonome sau de reglementare, concuren-
ţilor electorali, persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, altor persoane prevăzute de legislaţie; 
b) persoanelor care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală; 
c) persoanelor publice străine şi funcţionarilor internaţionali.”
3. Articolul 5 alineatul (1): 
la litera a), cuvintele „şi a funcţionarilor publici” se exclud;
litera b) se completează în final cu textul „ , a persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi a altor persoane care 
prestează servicii publice”.
4. Articolul 6:
la alineatul (1) literele a) şi b), cuvîntul „publici” se substituie cu cuvîntul „acestora”;
alineatul (2):
la litera a), cuvintele „activităţii fiecărei categorii de funcţionari publici” se substituie cu cuvintele „exercitării fiecărei 
funcţii publice sau de demnitate publică”;
litera c) se completează în final cu textul „ , a persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi a altor persoane care 
prestează servicii publice”;
la litera d), după cuvintele „funcţionarii publici” se introduce textul „ , de persoanele cu funcţii de demnitate publică 
şi de alte persoane care prestează servicii publice”.
5. La articolul 11 litera c), cuvintele „funcţionarilor publici” se exclud.
6. La articolul 14 alineatul (2) litera a), după cuvintele „funcţionarii publici” se introduce textul „ , de persoanele cu 
funcţii de demnitate publică şi de alte persoane care prestează servicii publice”.
7. La articolul 15:
litera j) va avea următorul cuprins: 
„j) primirea de la orice persoană fizică sau juridică de cadouri sau avantaje care le pot influenţa corectitudinea în 
exercitarea funcţiei, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.”
litera k) se abrogă.
8. Articolul 16:
la alineatul (1), cuvintele „Funcţionarii publici” se substituie cu cuvintele „Subiecţii actelor de corupţie sau ai faptelor 
de comportament corupţional”;
la alineatul (2), litera f) se abrogă;
alineatul (3) se completează cu literele j), k) şi l) cu următorul cuprins:
„j) coruperea alegătorilor;
k) falsul în acte publice;
l) falsul în documente contabile.”
alineatul (4) se abrogă.
9. La articolul 17:
litera b) se completează în final cu textul „ , al persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi al altor persoane care 
prestează servicii publice”;
la litera c), cuvintele „de către funcţionarii publici a” se exclud;
la litera e), cuvintele „de către funcţionarii publici a” se exclud, iar în final se introduc cuvintele „de către persoanele 
care au asemenea atribuţii”.
10. Articolul 18: 
la alineatul (1), după cuvintele „Funcţionarii publici” se introduce textul „ , persoanele cu funcţii de demnitate pu-
blică şi alte persoane care prestează servicii publice,”;
la alineatul (2), după cuvintele „Funcţionarii publici,” se introduce textul „persoanele cu funcţii de demnitate publică 
şi alte persoane care prestează servicii publice, precum şi”.
11. Articolul 19:
la alineatul (1), cuvintele „funcţiilor diverselor categorii de funcţionari publici” se substituie cu cuvintele „anumitor 
funcţii”;
la alineatul (2), cuvintele „ale funcţionarilor publici” se exclud.
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12. La articolul 21 litera e) se completează în final cu textul „ , inclusiv a celor care aduc la cunoştinţă organelor 
competente sau superiorilor posibila săvîrşire a actelor de corupţie, a actelor conexe acestora sau a faptelor de com-
portament corupţional”.
13. După articolul 23 se introduce articolul 231 cu următorul cuprins:
„Articolul 231. Responsabilitatea şi repararea prejudiciului
(1) Persoana care a suferit un prejudiciu rezultat dintr-o faptă prevăzută la art. 256, 324, 325, 327, 332, 333, 334, 335 
din Codul penal are dreptul la repararea acestui prejudiciu în conformitate cu prevederile Codului civil.
(2) După repararea prejudiciului din contul bugetului respectiv, pîrîtul are dreptul de regres faţă de persoana vino-
vată în mărimea despăgubirii plătite.”
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU 
 
Nr. 245. Chişinău, 2 decembrie 2011.

LEGE NR.73 din 12.04.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat: 25.05.2012 în Monitorul Oficial nr.99-102 art.nr.332

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – La articolul 71 alineatul (2) din Codul familiei nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2001, nr.47–48, art.210), cu modificările ulterioare, textul „viaţa şi sănătatea copilului” se înlo-
cuieşte cu textul „viaţa, sănătatea sau inviolabilitatea copilului”.
Art.II. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 174 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Raportul sexual altul decît violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală şi altele, comise asupra unei per-
soane despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
2. Articolul 175 va avea următorul cuprins:
„Articolul 175. Acţiuni perverse
Acţiunile perverse săvîrşite faţă de o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 
ani, constînd în exhibare, atingeri indecente, discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referi-
tor la raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole pornografice, pune-
rea la dispoziţia victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum şi în alte acţiuni cu caracter sexual,   
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
3. După articolul 175 se introduce articolul 1751 cu următorul cuprins:
„Articolul 1751. Acostarea copiilor în scopuri sexuale
Propunerea, inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare şi de comunicare, a unei întîlniri cu un copil în 
scopul săvîrşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni cu caracter sexual, dacă propunerea a fost urmată de fapte 
materiale care conduc la o astfel de întîlnire, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.”
4. La articolul 206 alineatul (3) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
„e1) săvîrşite asupra copilului care se află în îngrijirea, sub ocrotirea, sub protecţia, la educarea sau la tratamentul 
făptuitorului;”.
5. La articolul 2081, după cuvîntul „vinderea,” se introduce cuvîntul „procurarea,”.
6. După articolul 2081 se introduce articolul 2082 cu următorul cuprins:
„Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicatăde un copil
Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de către o persoană despre care se ştia 
cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 18 ani se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
Art.III. – La articolul 10 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, alineatul (6) va avea 
următorul cuprins:
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„(6) În cazul cînd un minor este victimă sau martor, se va acţiona pentru respectarea intereselor acestuia în orice 
fază a procesului penal.”
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU
 
Nr.73. Chişinău, 12 aprilie 2012.

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ 
AL REPUBLICII MOLDOVA 

(LEGEA NR. 122 DIN 14.03.2003)
 

Publicat:07.06.2003 în Monitorul Oficial nr.104-110 art.nr.447 
Data intrarii in vigoare: 12.06.2003

MODIFICAT:
LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12
LP134 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.449 (a se vedea textul mai sus)
LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12 (a se vedea textul mai sus)
LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347
LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330 (a se vedea textul mai sus)
LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195(a se vedea textul mai sus)
LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12 (a se vedea textul mai sus)
HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12

LEGE NR.66 DIN 05.04.2012
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală  

al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003

Publicat:27.07.2012 în Monitorul Oficial nr.155-159 art.nr.510 
Data intrarii in vigoare:27.10.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I.  – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Procesul penal se consideră început din momentul 
sesizării sau autosesizării organului competent despre pregătirea sau săvîrşirea unei infracţiuni.”
2. Articolul 6:
se completează cu punctul 111) cu următorul cuprins:
„111) eroare gravă de fapt – stabilirea eronată a faptelor, în existenţa sau inexistenţa lor, prin neluarea în considerare 
a probelor care le confirmau sau prin denaturarea conţinutului acestora. Eroarea gravă de fapt nu reprezintă o apre-
ciere greşită a probelor;”
la  punctul 20), cuvintele „activitate operativă de investigaţie” se substituie cu cuvintele „activitate specială de investigaţii”; 
articolul se completează cu punctul 371) cu următorul cuprins:
„371) procuror ierarhic superior – procurorul teritorial, procurorul specializat şi adjunctul lui, procurorul munici-
piului Chişinău şi cel al Găgăuziei, precum şi adjuncţii lor, şefii de subdiviziuni ale Procuraturii Generale respon-
sabili de urmărirea penală şi adjuncţii lor, prim-adjunctul şi adjuncţii Procurorului General, Procurorul General;”. 
3. Articolul 7 se completează cu alineatele (8) şi (9) cu următorul cuprins:
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„(8) Hotărîrile definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului sînt obligatorii pentru organele de urmărire pe-
nale, procurori şi instanţele de judecată.
(9) Deciziile Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie pronunţate ca urmare a examinării recursului în interesul 
legii sînt obligatorii pentru instanţele de judecată în măsura în care situaţia de fapt şi de drept pe cauză rămîne cea 
care a existat la soluţionarea recursului.”
4. La articolul 30:
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Recursul în anulare se judecă de către Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă de cel puţin 
2/3 din numărul total al judecătorilor din cadrul colegiului.”
articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
„(8) Recursul în interesul legii se judecă de către Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă de cel 
puţin 2/3 din numărul total al judecătorilor din cadrul colegiului.”
5. La articolul 33 alineatul (3), sintagma „Plenului Curţii Supreme de Justiţie” se substituie, în ambele cazuri, cu sin-
tagma „Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie”.
6. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
„Articolul 36. Competenţa judecătoriei
Judecătoria judecă în primă instanţă cauzele penale privind infracţiunile prevăzute de Partea specială a Codului 
penal, cu excepţia celor prevăzute la art.39 alin.(1), demersurile şi plîngerile împotriva hotărîrilor şi acţiunilor pro-
curorului, ale organului de urmărire penală, precum şi examinează chestiunile legate de executarea sentinţei şi alte 
chestiuni date prin lege în competenţa sa.”
7. La articolul 38, punctul 1) se abrogă.
8. La articolul 39:
punctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărîrilor pronunţate de către instanţele de apel;” 
articolul se completează cu punctele 31) şi 32) cu următorul cuprins:
„31) judecă recursurile în interesul legii;
32) soluţionează cererile de revizuire a cauzelor în urma pronunţării unei hotărîri de condamnare a Republicii Mol-
dova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;”
punctul 6) va avea următorul cuprins:
„6) soluţionează cererile de strămutare.”
9. Articolul 41:
la punctul 5), cuvintele „a sechestrului corespondenţei” se substituie cu cuvintele „reţinerii, cercetării, predării, per-
cheziţionării sau ridicării trimiterilor poştale”; 
la punctul 6), textul „art.109 şi 110” se substituie cu textul „art.109, 110 şi 1101”;
articolul se completează cu punctele 62), 63) şi 64) cu următorul cuprins:
„62) autorizarea, la demersul procurorului, a efectuării măsurilor speciale de investigaţii, date prin lege în competenţa sa;
63) examinarea contestaţiilor depuse asupra acţiunilor procurorului ierarhic superior;
64) examinarea excluderii din hotărîre a unor capete de învinuire dacă persoana condamnată a fost extrădată;”.
10. Articolul 42 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
„(8) În cazul în care infracţiunea a fost săvîrşită de două sau mai multe persoane, instanţa de judecată poate dispune 
indivizibilitatea cauzei, dacă aceasta este necesară pentru buna înfăptuire a justiţiei în termene rezonabile şi dacă 
aceasta nu va împiedica respectarea drepturilor părţilor.”
11. Articolul 44:
la alineatul (2), cuvintele „după materie sau” se exclud;
alineatul (3) se abrogă.
12. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
„Articolul 48. Procedura de înştiinţare a părţilor şi de examinare a cererii de strămutare
(1) Curtea Supremă de Justiţie recepţionează cererea de strămutare şi înştiinţează partea adversă prin scrisoare reco-
mandată, fixînd un termen de prezentare a referinţei. Termenul de prezentare a referinţei nu poate depăşi 7 zile de la 
data recepţionării de către parte a cererii de strămutare.
(2) Cererea de strămutare se examinează în lipsa părţilor în complet format din 3 judecători ai Curţii Supreme de 
Justiţie. Neprezentarea referinţei nu împiedică examinarea cererii de strămutare.”
13. Articolul 49 se completează cu alineatele (22), (4) şi (5) cu următorul cuprins:
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„(22) Curtea Supremă de Justiţie hotărăşte în ce măsură se menţin actele îndeplinite de către instanţa la care s-a aflat 
cauza pînă la strămutare.”
„(4) După strămutarea cauzei, căile de atac se judecă de instanţa ierarhic superioară instanţei la care s-a strămutat 
cauza.
(5) Hotărîrea Curţii Supreme de Justiţie este irevocabilă.”
14. La articolul 50:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Circumstanţele noi vor fi examinate de către Curtea Supremă de Justiţie numai în cazul în care părţile nu le-au 
invocat la prima judecare din motiv că nu le cunoşteau sau erau în imposibilitate de a le prezenta.”
15. Articolul 51:
la alineatul (1), cuvintele „cu funcţie de răspundere” se exclud, iar după cuvîntul „exercită” se introduc cuvintele
„sau, după caz, conduce”;
alineatul (3) se completează în final cu textul „privind înlăturarea încălcărilor de lege şi omisiunilor admise la efec-
tuarea şi/sau la conducerea urmăririi penale”;
articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Indicaţiile date de procurorul ierarhic superior pot fi contestate de procuror la Procurorul General şi adjuncţii 
lui. Procurorul General şi adjuncţii lui decid asupra contestării, prin ordonanţă motivată, în termen de cel mult 15 
zile.”
alineatul (8) se abrogă. 
16. La articolul 52:
alineatul (1):
punctele 2), 7) şi 9) vor avea următorul cuprins:
„2) exercită nemijlocit urmărirea penală, revenindu-i atribuţiile organului de urmărire penală;”
„7) asigură respectarea termenului rezonabil de urmărire penală în fiecare cauză penală;”
„9) retrage motivat cauza penală de la ofiţerul de urmărire penală şi preia urmărirea penală sau transmite cauza con-
ducătorului organului de urmărire penală pentru desemnarea altui ofiţer de urmărire penală pe cauza dată;”
la punctul 10), textul „sau de mai multe organe de urmărire penală, desemnînd persoanele care vor efectua urmări-
rea penală” se exclude;
la punctul 14), cuvintele „măsurilor operative de investigaţii” se substituie cu cuvintele „măsurilor speciale de inves-
tigaţii”;
la punctul 16), cuvintele „sechestrului corespondenţei şi ridicării ei” se substituie cu cuvintele „reţinerii, cercetării, 
predării, percheziţionării sau ridicării trimiterilor poştale”; 
la punctul 17), cuvîntul „asistă” se substituie cu cuvintele „poate asista”;
punctul 22) va avea următorul cuprins:
„22) încetează urmărirea penală, clasează cauza penală sau dispune scoaterea persoanei de sub urmărire penală în 
cazurile prevăzute de lege;”
la punctul 23), textul „în baza probelor prezentate de organul de urmărire penală sau în baza probelor acumulate de 
el personal” se exclude;
punctul 24) va avea următorul cuprins:
„24) asigură părţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele cauzei în condiţiile prezentului cod;”   
la punctul 26), cuvintele „activitate operativă de investigaţii” se substituie cu cuvintele „activitate specială de inves-
tigaţii”;
alineatul (2): 
în partea introductivă, cuvintele „teritorial şi cel al procuraturii specializate, precum şi adjuncţii lor” se substituie cu 
cuvintele „ierarhic superior”;
la punctul 1), cuvintele „pot cere” se substituie cu cuvintele „poate cere”;
alineatul se completează cu punctele 11) şi 12) cu următorul cuprins:
„11) retrage prin ordonanţă, în cazurile prevăzute la alin.(21), materialele şi cauzele penale repartizate şi le transmite 
altui procuror pentru examinare;
12) decide, în termen de cel mult 15 zile, prin ordonanţă motivată, asupra contestaţiei depuse de ofiţerul de urmărire 
penală împotriva indicaţiilor procurorului sau ale conducătorului organului de urmărire penală;”
punctul 2) va avea următorul cuprins:
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„2) anulează total ori parţial, modifică sau completează, în condiţiile prezentului cod, actele procurorilor ierarhic 
inferiori;”
alineatul se completează cu punctele 31), 32) şi 33) cu următorul cuprins:
„31) examinează plîngerile depuse împotriva actelor şi acţiunilor procurorilor ierarhic inferiori;
32) repartizează procurorilor, prin rezoluţie, sesizările pentru examinare sau cauzele penale pentru exercitarea ori, 
după caz, pentru conducerea urmăririi penale;
33) este în drept să-şi reţină materialele, cauzele penale pentru exercitarea urmăririi penale personal, adoptînd o 
ordonanţă de primire a cauzei;”
punctul 4) va avea următorul cuprins:
„4) retrage motivat şi transmite, conform competenţei, cauzele penale de la un organ de urmărire penală la altul;” 
punctele 5) şi 7) se abrogă;
articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Materialele şi cauzele penale repartizate unui procuror pot fi transmise altui procuror în cazul:
1) transferului, delegării, detaşării, suspendării sau eliberării din funcţie a procurorului, potrivit legii;
2) absenţei procurorului, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care împiedică rechemarea sa;
3) lăsării cauzei în nelucrare în mod nejustificat mai mult de 30 de zile;
4) constatării, din oficiu sau la plîngere, a unei încălcări esenţiale a drepturilor persoanelor participante la procesul 
penal sau în cazul admiterii unor omisiuni ireparabile în procesul de administrare a probelor.”
alineatele (3) şi (4) se abrogă;
articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) Procurorul General poate da instrucţiuni cu caracter general procuraturii, organelor de urmărire penală, orga-
nelor care exercită activitatea specială de investigaţii şi organelor de constatare în scopul asigurării legalităţii urmă-
ririi penale.”
17. Articolul 53:
la alineatul (1), punctul 1) va avea următorul cuprins:
„1) reprezintă învinuirea în numele statului şi prezintă în şedinţa de judecată probele acuzării;”
la alineatul (2), cuvintele „La examinarea cauzei penale” se substituie cu cuvintele „La judecarea cauzei penale în 
instanţa de judecată”.
18. La articolul 541 alineatul (2):
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) acordă asistenţă tehnică procurorului la efectuarea acţiunilor procesuale;”
literele b) şi c) se abrogă.
19. Articolul 55:
la alineatul (1), după cuvintele „ofiţerii de urmărire penală” se introduce cuvîntul „desemnaţi”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Organele de urmărire penală efectuează sau dispun acţiuni de urmărire penală în condiţiile prezentului cod.”
20. La articolul 56: alineatul (21): literele c), e) şi f) vor avea următorul cuprins: 
„c) repartizează, prin rezoluţie, ofiţerilor de urmărire penală cauzele penale pentru efectuarea urmăririi penale;”
„e) retrage, în condiţiile alin.(3), prin ordonanţă, materialele şi cauza penală de la un ofiţer de urmărire penală şi le
transmite altui ofiţer de urmărire penală pentru efectuarea urmăririi penale, aducînd acest fapt la cunoştinţă procu-
rorului care conduce urmărirea penală;
f) este în drept să-şi reţină sesizările, cauzele penale pentru efectuarea urmăririi penale personal, adoptînd o ordo-
nanţă de primire a cauzei. În acest caz, îi revin atribuţiile ofiţerului de urmărire penală;”
litera g) se abrogă;
alineatul (22) va avea următorul cuprins:
„(22) Indicaţiile conducătorului organului de urmărire penală în cauze penale se dau în scris ofiţerului de urmărire 
penală sau, după caz, conducătorului organului de urmărire penală ierarhic inferior, poartă caracter obligatoriu şi 
sînt executorii, cu excepţia cazurilor în care au fost contestate imediat şi au fost anulate de procurorul care conduce 
urmărirea penală sau, respectiv, de procurorul ierarhic superior.”
la alineatul (23), textul „este responsabil de calitatea actelor procedurale întocmite de aceştia şi prezentate procu-
rorului în condiţiile legii,” se exclude, iar cuvintele „măsurilor operative de investigaţie” se substituie cu cuvintele 
„măsurilor speciale de investigaţii”;
la alineatul (24), după cuvintele „să solicite” se introduc cuvintele „ , în baza sesizării procurorului,”;
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la alineatul (25), după cuvintele „este obligat” se introduc cuvintele „ , în baza sesizării procurorului,”;
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Materialele şi cauzele penale repartizate unui ofiţer de urmărire penală pot fi transmise altui ofiţer de urmărire 
penală în cazul:
1) transferării, delegării, detaşării, suspendării sau eliberării din funcţie a ofiţerului de urmărire penală, potrivit legii;  
2) absenţei ofiţerului de urmărire penală, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care împiedică reche-
marea sa;
3) lăsării cauzei în nelucrare în mod nejustificat mai mult de 30 de zile;
4) constatării, din oficiu sau la plîngere, a unei încălcări esenţiale a drepturilor persoanelor participante la procesul 
penal sau în cazul admiterii unor omisiuni ireparabile în procesul de administrare a probelor.”
21. Articolul 57:
la alineatul (1), cuvintele „persoană cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvîntul „persoana”, iar după cuvintele 
„în cauze penale” se introduc cuvintele „şi exercită alte acţiuni prevăzute expres de lege”;
alineatul (2): punctele 4) şi 6) vor avea următorul cuprins:
„4) propune procurorului înaintarea în instanţa de judecată a demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de efec-
tuare a acţiunilor procesuale penale, a măsurilor speciale de investigaţii sau a autorizaţiei de aplicare a măsurilor 
procesuale de constrîngere, care se efectuează doar cu autorizarea judecătorului de instrucţie;”
„6) cercetează şi fixează, în modul stabilit, locul săvîrşirii infracţiunii, efectuează percheziţii, ridică obiecte şi docu-
mente, realizează, conform legii, alte acţiuni procesuale;”
la punctul 7), cuvintele „despre infracţiune şi despre persoanele care au săvîrşit-o” se substituie cu cuvintele „rele-
vante pentru cauza penală”;
la punctul 9), cuvintele „măsurile operative de investigaţii” se substituie cu cuvintele „măsurile speciale de investi-
gaţii”;
la punctul 11), după cuvintele „organelor de poliţie” se introduc cuvintele „sau altor organe competente”;
punctul 19) va avea următorul cuprins:
„19) contestă, în caz de dezacord, la procurorul ierarhic superior indicaţiile procurorului cu privire la efectuarea 
unor acţiuni procesuale;”
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) În exercitarea atribuţiilor procesuale, ofiţerul de urmărire penală decide, în mod independent, cu privire la 
orientarea urmăririi penale şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală, cu excepţia cazurilor cînd legea prevede în-
cuviinţarea, autorizarea sau confirmarea acestora de către procuror ori, după caz, de către judecătorul de instrucţie. 
Ofiţerul de urmărire penală se supune prevederilor prezentului cod şi indicaţiilor scrise ale procurorului şi ale con-
ducătorului organului de urmărire penală. Orice imixtiune în activitatea ofiţerului de urmărire penală este interzisă.” 
articolul se completează cu alineatele (41) şi (42) cu următorul cuprins:
„(41) Dacă nu este de acord cu decizia sau indicaţia conducătorului organului de urmărire penală ori a procurorului 
privind efectuarea unor acţiuni de urmărire penală, ofiţerul de urmărire penală o va contesta imediat, dar nu mai 
tîrziu de 3 zile, înaintînd procurorului care conduce urmărirea penală sau, respectiv, procurorului ierarhic superior 
materialele aferente şi obiecţiile sale scrise. 
(42) Contestarea indicaţiilor prevăzute la alin.(41) privind efectuarea unor acţiuni de urmărire penală, adresată pro-
curorului care conduce urmărirea penală sau, după caz, procurorului ierarhic superior, nu suspendă executarea lor.” 
alineatul (6) se abrogă.
22. Codul se completează cu articolul 571 cu următorul cuprins:
„Articolul 571. Abţinerea sau recuzarea ofiţerului de urmărire penală
(1) Ofiţerul de urmărire penală nu poate efectua acţiuni de urmărire penală dacă există cel puţin una din circum-
stanţele indicate la art.33 alin.(2). Nu constituie temei de recuzare efectuarea de către ofiţerul de urmărire penală a 
acţiunilor de urmărire penală pe cauza dată.
(2) Dacă există motive de recuzare, ofiţerul de urmărire penală este obligat să întocmească declaraţia de abţinere de 
la efectuarea urmăririi penale. Pentru aceleaşi motive, ofiţerul de urmărire penală poate fi recuzat şi de ceilalţi parti-
cipanţi la proces în cauza respectivă învestiţi cu asemenea drept prin prezentul cod.
(3) Ofiţerul de urmărire penală trimite, fără a întrerupe activitatea procesuală, în decurs de 24 de ore, declaraţia de 
abţinere sau cererea de recuzare procurorului care conduce urmărirea penală. Procurorul care conduce urmărirea 
penală va decide, în condiţiile legii, prin ordonanţă, în decurs de 72 de ore, asupra recuzării/abţinerii. Ordonanţa de 
abţinere sau recuzare a ofiţerului de urmărire penală este irevocabilă.
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(4) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, procurorul care a examinat declaraţia de abţinere sau cererea de re-
cuzare stabileşte în ce măsură se menţin actele îndeplinite ori măsurile dispuse. Ordonanţa se remite conducătorului 
organului de urmărire penală care desemnează un alt ofiţer de urmărire penală pentru efectuarea urmăririi penale.”
23. La articolul 58:
alineatul (3):
punctul 61) se abrogă;
la punctul 11), cuvîntul „apărător” se substituie cu cuvîntul „avocat”;
alineatul (4):
la punctul 1), cuvîntul „apărător” se exclude;
la punctul 2), după cuvintele „să fie asistată” se introduc cuvintele „ , în condiţiile legii,”;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Victima, de îndată ce a fost identificată, beneficiază în condiţiile legii de dreptul la protecţie şi compensare, pre-
cum şi de dreptul de a depune o cerere privind aplicarea măsurilor de protecţie.”
articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
„(51) Victima actelor de tortură, a tratamentelor inumane sau degradante este supusă expertizei asupra stării psihice 
sau fizice.”
la alineatul (6), după cuvintele „organizaţie de stat” se introduc cuvintele „sau în care statul deţine cota parte”;
alineatul (7) se abrogă;
alineatul (10) se completează în final cu textul: „Drepturile victimei decedate sînt preluate de succesorii ei.”
la alineatul (11), textul: „Victima care face declaraţii calomnioase cu bună ştiinţă poartă răspundere penală conform 
prevederilor art.311 din Codul penal.” se substituie cu textul: „Victima minoră în vîrstă de pînă la 14 ani este audiată 
în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, precum şi 
în alte cazuri în care interesele justiţiei sau ale minorului o cer, în condiţiile art.1101.”
24. Articolul 60:
alineatul (1): 
la punctul 10), cuvintele „organul de urmărire penală” se substituie cu cuvintele „ofiţerul de urmărire penală sau, 
după caz, de procuror”;
punctul 18) va avea următorul cuprins:
„18) să fie reprezentată de un avocat ales, iar dacă nu are mijloace pentru a plăti avocatul, să fie asistată, în condiţiile 
legii, de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat;”
alineatul se completează cu punctul 19) cu următorul cuprins:
„19) să sesizeze procurorul ierarhic superior sau, după caz, instanţa de judecată despre încălcarea termenului rezo-
nabil.”
articolul se completează cu alineatele (11) şi (41) cu următorul cuprins:
„(11) Partea vătămată recunoscută în infracţiunile de tortură, tratamente inumane sau degradante este supusă exper-
tizei asupra stării psihice sau fizice dacă nu a fost supusă expertizei în condiţiile art.58.”
„(41) Examinarea corporală, precum şi prelevarea mostrelor de eliminări ale corpului sau a altor mostre biologice de 
la partea vătămată fără acordul ei pot fi efectuate doar cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Aceste acţiuni nu 
pot fi întreprinse în locurile sau circumstanţele în care există riscul traumatizării părţii vătămate sau riscul violării 
drepturilor omului.”
la alineatul (5), textul: „Partea vătămată care refuză sau se eschivează să facă declaraţii poartă răspundere penală 
conform art.313 din Codul penal, iar pentru declaraţii false cu bună-ştiinţă – conform art.312 din Codul penal.” se 
substituie cu textul: „Partea vătămată minoră în vîrstă de pînă la 14 ani este audiată în cauzele penale privind infrac-
ţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, precum şi în alte cazuri în care interesele 
justiţiei sau ale minorului o cer, în condiţiile art.1101.”
25. La articolul 63, alineatul (3) se completează în final cu textul: „În caz de prelungire a termenului de menţinere în 
calitate de bănuit mai mult de 3 luni, ofiţerul de urmărire penală este obligat să informeze imediat bănuitul despre 
aceasta.”
26. La articolul 64: 
alineatul (2):
punctul 5) se completează în final cu textul: „. În cazul în care judecătorul de instrucţie a autorizat măsuri speciale de 
investigaţii, procurorul poate amîna pînă la 6 luni, prin ordonanţă motivată, aducerea la cunoştinţă a actului proce-
dural de recunoaştere în calitate de bănuit”;
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la punctul 12), textul „dar nu mai tîrziu de 6 ore,” se exclude, iar cuvintele „despre locul unde este reţinut” se substi-
tuie cu cuvintele „despre faptul reţinerii şi locul deţinerii”;
alineatul se completează cu punctul 151) cu următorul cuprins:
„151) imediat după reţinere sau după ce i s-a adus la cunoştinţă hotărîrea de aplicare a măsurii preventive, să aibă 
acces la examinare şi la asistenţă medicală independentă, inclusiv pe cont propriu;”
la punctul 20), după cuvîntul „plîngere” se introduc cuvintele „ori cerere”;
la punctul 22), după cuvintele „organului de urmărire penală” se introduc cuvintele „ , ale procurorului”;
articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Examinarea corporală, precum şi prelevarea mostrelor de eliminări ale corpului sau a altor mostre biologice de 
la bănuit fără acordul acestuia pot fi efectuate doar cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Aceste acţiuni nu pot fi 
întreprinse în locurile sau circumstanţele în care există riscul traumatizării bănuitului sau riscul violării drepturilor 
omului.”
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Bănuitul are dreptul să facă declaraţii sau să refuze de a le face, atrăgîndu-i-se atenţia că dacă refuză să dea de-
claraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de 
probă împotriva sa.”
articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) Bănuitul poartă răspundere pentru declaraţiile în care a făcut un denunţ intenţionat fals precum că infracţiunea 
a fost săvîrşită de o persoană care nu a avut atribuţie la săvîrşirea ei şi pentru declaraţiile false făcute sub jurămînt.” 
27. La articolul 66:
alineatul (2): 
punctul 8) se completează în final cu textul „ , atrăgîndu-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio 
consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa”;
alineatul se completează cu punctele 181) şi 35) cu următorul cuprins:
„181) imediat după reţinere sau după ce i s-a adus la cunoştinţă hotărîrea de aplicare a măsurii preventive, să aibă 
acces la examinare şi asistenţă medicală independentă, inclusiv pe cont propriu;”
„35) să sesizeze procurorul ierarhic superior sau, după caz, instanţa de judecată despre încălcarea termenului rezo-
nabil.”
articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Examinarea corporală, precum şi prelevarea mostrelor de eliminări ale corpului sau a altor mostre biologice de 
la învinuit, inculpat fără acordul acestuia se efectuează doar cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Aceste acţiuni 
nu pot fi întreprinse în locurile sau circumstanţele în care există riscul traumatizării învinuitului, inculpatului sau 
riscul violării drepturilor omului.”
28. La articolul 77 alineatul (3), după cuvintele „este susţinută de toţi ceilalţi reprezentanţi legali” se introduc cuvin-
tele „sau de către minor”.
29. La articolul 81 alineatul (2), după cuvintele „sau, după caz,” se introduc cuvintele „ofiţerul de urmărire penală 
ori”;
30. La articolul 90: 
alineatul (3) se completează cu punctul 8) cu următorul cuprins:
„8) persoana faţă de care există anumite probe că a săvîrşit infracţiunea ce se investighează.”
la alineatul (11), după cuvîntul „logodnica” se introduc cuvintele „ , concubinul, concubina”.
31. La articolul 93:
alineatul (2) se completează cu punctul 8) cu următorul cuprins:
„8) actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigaţii şi anexele la ele, inclusiv
stenograma, fotografiile, înregistrările şi altele.”
la alineatul (4), cuvintele „activitatea operativă de investigaţii” se substituie cu cuvintele „activitatea specială de in-
vestigaţii”;
articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Datele de fapt obţinute de către echipele comune internaţionale de efectuare a urmăririi penale pot fi admise ca 
probe numai în cazul în care au fost administrate prin intermediul mijloacelor de probă prevăzute la alin.(2).”
32. La articolul 94, alineatul (1) se completează cu punctele 11) şi 12) cu următorul cuprins: 
„11) prin provocarea, facilitarea sau încurajarea persoanei la savîrşirea infracţiunii;
12) prin promisiunea sau acordarea unui avantaj nepermis de lege.”
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33. La articolul 97, punctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) existenţa, caracterul şi gradul leziunilor corporale în cauzele penale – prin raportul expertizei medico-legale;”. 
34. La articolul 100 alineatul (2) punctul 2), cuvintele „care pot să le elibereze” se substituie cu cuvîntul „competente,”.
35. La articolul 101:
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Instanţa de judecată este obligată să pună la baza hotărîrii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate 
părţile în egală măsură şi să motiveze în hotărîre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.” 
articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Hotărîrea de condamnare nu se poate întemeia, în măsură determinantă, pe declaraţiile martorului protejat sau 
pe probele obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţii.”
36. Articolul 104:
la alineatul (2), după cuvintele „cauza respectivă,” se introduce textul „îi explică esenţa bănuirii, învinuirii şi dreptul 
de a tăcea şi de a nu da mărturii în defavoarea sa,”;
articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Durata audierii neîntrerupte a bănuitului, învinuitului, inculpatului nu poate depăşi 4 ore, iar durata audierii 
în aceeaşi zi nu poate depăşi 8 ore. Bănuitul, învinuitul, inculpatul are dreptul la o pauză de pînă la 20 de minute 
pe durata audierii de 4 ore. În cazul persoanelor grav bolnave, durata audierii se stabileşte ţinînd cont de indicaţiile 
medicului.”
37. Articolul 107 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 
„(3) Martorul poate solicita o pauză de maximum 20 de minute pe durata audierii de 4 ore.”
38. La articolul 108, alineatul (3) se abrogă. 
39. Articolul 109: 
la  alineatul (2), cuvintele „sugestive sau” se exclud, iar cuvintele „persoanei audiate” se substituie cu cuvîntul „mar-
torului”; 
articolul se completează cu alineatele (31) şi (5) cu următorul cuprins:
„(31) Bănuitul, învinuitul sau partea vătămată poate solicita procurorului audierea martorului în condiţiile alin.(3). 
Refuzul procurorului de a audia martorul se contestă la judecătorul de instrucţie, care, în cazul constatării temeini-
ciei plîngerii, va audia martorul în condiţiile alin.(3).”
„(5) În cazul în care martorul minor în vîrstă de pînă la 14 ani urmează să fie audiat în cauzele penale privind infrac-
ţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, precum şi în alte cazuri în care interesele 
justiţiei sau ale minorului o cer, procurorul, dacă dispune de spaţii special amenajate, solicită audierea acestuia în 
condiţiile art.1101.”
40. Articolul 110:
la alineatul (3), după cuvintele „identitatea reală a martorului” se introduce textul „şi alte date relevante ce exprimă 
legătura cauzală dintre fapta săvîrşită şi martor”;
la alineatul (9), cuvintele „ , care sînt persoane civile” se exclud.
41. Codul se completează cu articolul 1101 cu următorul cuprins:
„Articolul 1101. Cazurile speciale de audiere a martorului minor 
(1) Audierea martorului minor în vîrstă de pînă la 14 ani în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, 
privind traficul de copii sau violenţa în familie în condiţiile art.109 alin.(5) se va efectua de către judecătorul de 
instrucţie în spaţii special amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audiovideo, prin intermediul unui psihope-
dagog.
(2) Martorul minor şi psihopedagogul se află într-o cameră separată de judecătorul de instrucţie şi celelalte părţi care 
participă la această acţiune procesuală.
(3) Bănuitul, învinuitul, apărătorul acestora, partea vătămată şi procurorul adresează întrebările judecătorului de 
instrucţie, care, prin intermediul mijloacelor audiovideo, le transmite psihopedagogului.
(4) În caz de necesitate, psihopedagogul îşi rezervă dreptul de a reformula întrebările, dacă acestea au fost formulate 
în felul în care pot traumatiza martorul minor.
(5) Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.
(6) Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vîrsta de 14 ani i se atrage atenţia că urmează să spună ade-
vărul.
(7) Declaraţiile martorului minor audiat în condiţiile prezentului articol se înregistrează prin mijloace audiovideo 
şi se consemnează integral într-un proces-verbal întocmit în conformitate cu art.260 şi 261. Instanţa de judecată 
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sigilează suportul informaţional pe care a fost înregistrată declaraţia martorului şi îl păstrează în original împreună 
cu copia de pe procesul-verbal al declaraţiei.”
42. Articolul 118:
la alineatul (1), după cuvintele „În scopul descoperirii” se introduc cuvintele „şi ridicării”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Se interzice cercetarea la faţa locului a încăperii sau a domiciliului fără acordul scris al proprietarului sau al posesorului.” 
la alineatul (4), cuvintele „le examinează” se substituie cu cuvintele „le poate ridica pentru a le examina”.
43. Articolul 125:
la alineatul (1), cuvintele „materialele de investigaţie operativă” se substituie cu cuvintele „materialele activităţii 
speciale de investigaţii”;
la alineatul (2), cuvintele „precum şi a unor cadavre umane sau de animale” se substituie cu cuvintele „a unor cadavre 
sau a altor date importante pentru cauza penală”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) În cazurile ce nu suferă amînare sau în caz de delict flagrant, percheziţia se poate efectua în baza unei ordonanţe 
motivate a procurorului, fără autorizaţia judecătorului de instrucţie, urmînd ca acestuia să i se prezinte imediat, dar 
nu mai tîrziu de 24 de ore de la terminarea percheziţiei, materialele obţinute în urma percheziţiei, indicîndu-se mo-
tivele efectuării ei. Judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acestei acţiuni procesuale.”
44. Articolul 126:
la  alineatul (1), după cuvintele „Organul de urmărire penală” se introduc cuvintele, „în baza unei ordonanţe moti-
vate”, iar cuvintele „materialele de investigaţie operativă” se substituie cu cuvintele „materialele  activităţii speciale 
de investigaţii”;
alineatul (3) se abrogă.
45. Articolul 127 se completează cu alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
„(5) În scopul asigurării securităţii, organele de urmărire penală pot antrena subdiviziuni ale instituţiilor prevăzute 
la art.56 alin.(1) sau alte instituţii. Identitatea persoanelor antrenate de organele de urmărire penală pentru asigura-
rea securităţii poate fi ascunsă sau/şi deghizată, fapt care se consemnează în procesul- verbal. 
(6) Persoana la care se face percheziţia sau ridicarea de obiecte şi documente are dreptul să înregistreze prin mijloace 
audiovideo aceste acţiuni, informînd despre acest fapt organul de urmărire penală. 
(7) Dacă persoana percheziţionată solicită prezenţa avocatului, efectuarea percheziţiei se suspendă pîna la prezenta-
rea avocatului, dar nu mai mult de 2 ore.”
46. La articolul 128, alineatul (3) se completează în final cu textul: „Ordonanţa trebuie să conţină, pe lîngă datele 
prevăzute la art.255, date cu privire la obiectele sau documentele căutate.”
47. La articolul 131:
alineatul (4) se completează în final cu textul: „Persoanele antrenate de organele de urmărire penală în asigurarea 
securităţii nu semnează procesul-verbal de efectuare a percheziţiei.”
la alineatul (5), după cuvintele „pe cît e posibil” se introduc cuvintele „şi necesar”.
48. În titlul IV capitolul III, denumirea secţiunii a 5-a va avea următorul cuprins:

„Secţiunea a 5-a 
Activitatea specială de investigaţii”.

49. Secţiunea a 5-a se completează cu articolele 1321–13211 cu următorul cuprins:
„Articolul 1321. Dispoziţiile generale privind activitatea specială de investigaţii
(1) Activitatea specială de investigaţii reprezintă totalitatea de acţiuni de urmărire penală cu caracter public şi/sau 
secret efectuate de către ofiţerii de investigaţii în cadrul urmăririi penale numai în condiţiile şi în modul prevăzute 
de prezentul cod. 
(2) Măsurile speciale de investigaţii se dispun şi se efectuează dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal şi/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea 
de administrare a probelor;
2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau 
excepţional de grave, cu excepţiile stabilite de lege;
3) acţiunea este necesară şi proporţională cu restrîngerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Articolul 1322. Măsurile speciale de investigaţii 
(1) În vederea descoperirii şi cercetării infracţiunilor se efectuează următoarele măsuri speciale de investigaţii: 
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1) cu autorizarea judecătorului de instrucţie: 
a) cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, 
a celor de fotografiat şi de filmat;
b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea;
c) interceptarea şi înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor;
d) reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale;
e) monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice;
f) monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară; 
g) documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistemul de 
poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice; 
h) colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice;
2) cu autorizarea procurorului:
a) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui punct 
de acces la un sistem informatic;
b) urmărirea vizuală;
c) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate;
d) investigaţia sub acoperire;
e) supravegherea transfrontalieră;
f) livrarea controlată;
g) achiziţia de control.
(2) În procesul efectuării măsurilor speciale de investigaţii se face uz de sisteme informaţionale, aparate de înregis-
trare video şi audio, de aparate de fotografiat şi de filmat, de alte mijloace tehnice, dacă acestea au fost autorizate în 
modul stabilit de lege.
(3) Măsurile speciale de investigaţii se efectuează de către ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate ale 
autorităţilor indicate în Legea privind activitatea specială de investigaţii.
Articolul 1323. Temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii
(1) Temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii sînt:
1) actele procesuale de dispoziţie ale ofiţerului de urmărire penală, ale procurorului sau ale judecătorului de instruc-
ţie în cauzele penale aflate în procedura acestora;
2) interpelările organizaţiilor internaţionale şi ale autorităţilor de drept ale altor state în conformitate cu tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte;
3) cererile de comisie rogatorie ale organelor de drept ale altor state în conformitate cu tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte. 
(2) Procurorul coordonează, conduce şi controlează efectuarea măsurii speciale de investigaţii sau desemnează un 
ofiţer de urmărire penală pentru realizarea acestor acţiuni.
Articolul 1324. Procedura de dispunere a măsurilor speciale de investigaţii
(1) Procurorul care conduce sau exercită urmărirea penală pune, prin ordonanţă motivată, măsura specială de in-
vestigaţii în executarea subdiviziunilor specializate ale autorităţilor indicate în Legea privind activitatea specială de 
investigaţii. 
(2) Măsurile speciale de investigaţii autorizate trebuie să înceapă la data indicată în actul de dispunere sau cel tîrziu 
la data expirării termenului pentru care au fost autorizate.
(3) Măsurile speciale de investigaţii prevăzute la art.1322 alin.(1) pct. 1) pot fi autorizate, ca excepţie, în baza ordo-
nanţei motivate a procurorului în cazurile infracţiunilor flagrante, precum şi atunci cînd există circumstanţe ce nu 
permit amînare, iar încheierea nu poate fi obţinută fără existenţa unui risc esenţial de întîrziere care poate conduce 
la pierderea informaţiilor probatorii sau pune în pericolul imediat securitatea persoanelor. Judecătorul de instrucţie 
urmează să fie informat, în termen de 24 de ore, despre efectuarea acestor măsuri, prezentîndu-i-se toate materialele 
în care este argumentată necesitatea efectuării măsurilor speciale de investigaţii. Dacă sînt temeiuri suficiente, jude-
cătorul de instrucţie, prin încheiere motivată, confirmă legalitatea efectuării acestor măsuri.
(4) Ofiţerul de investigaţii care efectuează măsurile speciale de investigaţii informează procurorul printr-un raport, 
la finisarea efectuării măsurii speciale de investigaţii sau în termenul stabilit în actul de dispunere, despre rezultatele 
obţinute la efectuarea măsurii speciale de investigaţii. 
(5) În cazul în care măsura specială de investigaţii este autorizată de către judecătorul de instrucţie, procurorul pre-
zintă acestuia toate materialele acumulate de către ofiţerul de investigaţii pentru efectuarea controlului legalităţii.
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(6) Dacă în cadrul examinării raportului se constată că nu sînt respectate condiţiile de întindere a efectuării măsurii 
speciale de investigaţii sau prin măsura dispusă se încalcă disproporţionat sau în mod vădit drepturile şi interesele 
legitime ale omului, sau au dispărut motivele care au stat la baza ingerinţei, procurorul sau judecătorul de instrucţie 
dispune încetarea măsurii.
(7) Măsura specială de investigaţii se dispune pe o perioada de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat 
pînă la 6 luni, cu excepţiile stabilite de prezentul cod. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigaţie 
nu poate depăşi 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigaţii a fost prelungit 
pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii speciale de investigaţii pe acelaşi temei şi asupra aceluiaşi 
subiect, cu excepţia utilizării agenţilor sub acoperire sau apariţiei circumstanţelor noi, a cercetării faptelor legate de 
investigarea crimei organizate şi finanţării terorismului, precum şi a căutării învinuitului.
(8) Procurorul este obligat să dispună încetarea măsurii speciale de investigaţii de îndată ce au dispărut temeiurile şi 
motivele care au justificat autorizarea ei, fără dreptul de a dispune reluarea efectuării măsurii. 
(9) În cazul în care temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii nu mai există, ofiţerul de urmărire 
penală sau ofiţerul de investigaţii propune procurorului încetarea ei imediată.
(10) Este interzisă dispunerea şi efectuarea măsurilor speciale de investigaţii cu privire la raporturile legale de asis-
tenţă juridică dintre avocat şi clientul său. 
Articolul 1325. Consemnarea măsurilor speciale de investigaţii
(1) Ofiţerul care efectuează măsurile speciale de investigaţii întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare măsură efec-
tuată, în care consemnează:
1) locul, data şi ora începerii şi finisării măsurii speciale de investigaţii;
2) funcţia, numele şi prenumele subiectului care întocmeşte procesul-verbal; 
3) numele, prenumele şi calitatea persoanelor care au participat la efectuarea acţiunii, iar dacă este necesar, adresele 
lor, obiecţiile şi explicaţiile acestora;
4) descrierea detaliată a faptelor constatate, precum şi a acţiunilor întreprinse în cadrul efectuării măsurii speciale 
de investigaţii; 
5) menţiunea privind efectuarea, în cadrul realizării măsurii speciale de investigaţii, a fotografierii, filmării, înregis-
trării audio, utilizarea mijloacelor tehnice, condiţiile şi modul de aplicare a lor, obiectele faţă de care au fost aplicate 
aceste mijloace şi rezultatele obţinute. 
(2) La procesul-verbal se anexează, în plic sigilat, purtătorul material de informaţii care conţine rezultatele măsurilor 
speciale de investigaţii. 
(3) Procesul-verbal şi purtătorul material de informaţii se anexează la cauza penală.
(4) La încetarea măsurii speciale de investigaţii sau la solicitarea procurorului ori a judecătorului de instrucţie, ofi-
ţerul de investigaţii care a efectuat măsura transmite acestuia procesul-verbal, la care se anexează toate materialele 
acumulate la efectuarea măsurii speciale de investigaţii. 
(5) În cazul în care constată că măsura s-a efectuat cu încălcarea vădită a drepturilor şi libertăţilor omului sau ofiţerul 
de investigaţii a acţionat cu depăşirea prevederilor ordonanţei/încheierii de autorizare, procurorul sau judecătorul de 
instrucţie declară nul procesul-verbal şi dispune prin ordonanţă/încheiere nimicirea imediată a purtătorului materi-
al de informaţii şi a materialelor acumulate pe parcursul efectuării măsurii speciale de investigaţii.
(6) În cazul în care constată că prin acţiunile întreprinse ofiţerul de investigaţii a încălcat vădit drepturile şi liber-
tăţile omului, procurorul sau judecătorul de instrucţie declară nule măsurile întreprinse şi sesizează autorităţile 
competente. Ordonanţa procurorului se atacă la procurorul ierarhic superior. Încheierea judecătorului de instrucţie 
este irevocabilă. La examinarea legalităţii efectuării măsurii speciale de investigaţii, procurorul sau judecătorul de 
instrucţie examinează modul de înfăptuire a măsurii, respectarea condiţiilor şi temeiurilor în baza cărora s-a dispus 
măsura specială de investigaţie.
(7) Dacă prin ordonanţă/încheiere se constată legalitatea efectuării măsurii speciale de investigaţii, procurorul sau 
judecătorul de instrucţie, în cazul cînd acesta a autorizat măsura, informează persoanele care au fost supuse măsu-
rii speciale de investigaţii. Pe parcursul efectuării urmăririi penale, judecătorul de instrucţie sau procurorul poate 
amîna, prin hotărîre motivată, informarea persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii, dar nu mai tîrziu de 
momentul încetării urmăririi penale. 
(8) Din momentul informării prevăzute la alin.(7), persoana supusă măsurii speciale de investigaţii are dreptul să 
ia cunoştinţă de procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigaţii şi de purtătorul material de in-
formaţii, precum şi de ordonanţa procurorului sau încheierea judecătorului de instrucţie cu privire la legalitatea 
măsurii efectuate.
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(9) Judecătorul de instrucţie poate dispune, prin încheiere motivată, folosirea datelor obţinute în urma efectuării 
măsurilor speciale de investigaţii dintr-o cauză penală în alta doar dacă infracţiunea săvîrşită este de acelaşi gen sau 
în privinţa infracţiunilor de terorism, crimă organizată sau infracţiunilor ce atentează la securitatea statului, dar nu 
mai tîrziu de 3 luni din momentul obţinerii informaţiei.
(10) După examinare, datele sau informaţiile obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţii care nu 
constituie obiectul cercetării sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, dacă nu sînt folosite 
în alte cauze penale potrivit alin.(9), se arhivează la judecătorul de instrucţie în locuri special amenajate, cu asigu-
rarea confidenţialităţii, o copie fiind remisă procurorului. Judecătorul de instrucţie ori completul de judecată poate 
solicita, din oficiu sau la solicitarea părţilor, datele sigilate dacă există probe noi din care rezultă că o parte dintre 
acestea privesc fapta ce formează obiectul cercetării. 
(11) După un an de la rămînerea irevocabilă a hotărîrii, informaţiile obţinute în urma efectuării măsurilor speciale 
de investigaţii sînt distruse de către procuror în baza încheierii judecătorului de instrucţie, care întocmeşte un pro-
ces-verbal în acest sens. 
Articolul 1326. Cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea 
audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat 
(1) Cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, 
a celor de fotografiat şi de filmat presupune accesul secret sau legendat în interiorul domiciliului, fără înştiinţarea 
proprietarului, posesorului, în scopul studierii acestuia pentru descoperirea urmelor activităţii infracţionale, persoa-
nelor aflate în căutare, pentru obţinerea altor informaţii necesare probării circumstanţelor faptei, precum şi pentru 
observarea şi înregistrarea evenimentelor care se produc în domiciliu.
(2) Cercetînd domiciliul, ofiţerul de investigaţii examinează obiectele vizibile şi, cu autorizarea judecătorului de in-
strucţie, poate instala în acesta aparate de înregistrare audio şi video, de fotografiat, de filmat sau alte mijloace tehni-
ce care asigură interceptarea şi înregistrarea de la distanţă a informaţiei sau înregistrarea ei nemijlocită în domiciliu. 
(3) Cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, 
a celor de fotografiat şi de filmat se dispune cu privire la persoana asupra căreia există probe sau date că a săvîrşit sau 
pregăteşte săvîrşirea unei infracţiuni. Cercetarea domiciliului şi instalarea în el a aparatelor audio şi video, a celor 
de fotografiat şi de filmat se pot dispune şi cu privire la o altă persoană dacă există o bănuială rezonabilă că aceasta 
primeşte sau transmite comunicări de la făptuitor ori destinate acestuia.
(4) La cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi 
video, a celor de fotografiat şi de filmat se întocmeşte un proces-verbal conform prevederilor prezentului cod.
(5) Supravegherea şi înregistrarea audio şi video, fotografierea şi filmarea se dispun pe o perioadă de 30 de zile, cu 
posibilitatea prelungirii pînă la 3 luni, însă nu mai mult de durata urmăririi penale.
Articolul 1327. Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea
(1) Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio sau video presupune moni-
torizarea domiciliului din exterior, fără acordul proprietarului sau posesorului, dacă există temeiuri de a considera 
că acţiunile, convorbirile, alte sunete sau evenimente ce se produc în acel domiciliu pot conţine informaţii despre 
circumstanţele faptei care urmează a fi probate.
(2) Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea se dispune pe o perioadă 
de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pînă la 3 luni, însă nu mai mult de durata urmăririi penale.
Articolul 1328. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor
(1) Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor presupun folosirea unor mijloace tehnice prin intermediul cărora se 
poate afla conţinutul unor convorbiri între două sau mai multe persoane, iar înregistrarea acestora presupune stoca-
rea informaţiilor obţinute în urma interceptării pe un suport tehnic.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică în exclusivitate la cauzele penale care au ca obiect urmărirea penală sau judecarea 
persoanelor asupra cărora există date sau probe cu privire la săvîrşirea infracţiunilor prevăzute în următoarele arti-
cole din Codul penal: art.135–137, art.138 alin.(2) şi (3), art.139, art.140 alin.(3) şi (4), art.1401 alin.(3) şi (4), art.141 
alin.(2), art.142 alin.(2) şi (3), art.143–145, art.151 alin.(2) şi (4), art.164 alin.(2) şi (3), art.165, art.166 alin.(2) şi (3), 
art.171 alin.(2) şi (3), art.186 alin.(2) lit. c), alin.(3)–(5), art.187 alin.(2) lit. f), alin.(3)–(5), art.188 alin.(2) lit. f), alin
(3)–(5), art.189 alin.(3) lit. a), d) şi f), alin.(4)–(6), art.190 alin.(3)–(5), art.191 alin.(5), art.206, art.216 alin.(3), 
art.2171  alin.(4), art.2174  alin.(3), art.236 alin.(2), art.243 alin.(3), art.248 alin.(5), art.278 alin.(2)–(6), art.2781, 
art.279, art.2791  alin.(3) şi (4), art.280 alin.(3), art.283, art.284, art.292 alin.(2), art.295 alin.(6), art.2951  alin.(3), 
art.324, art.325, art.326 alin.(3), art.328 alin.(3), art.333, art.334, art.337–340. Lista componentelor de infracţiuni 
este exhaustivă şi poate fi modificată doar prin lege. 
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(3) Pot fi supuse interceptării şi înregistrării comunicările bănuitului, învinuitului sau persoanelor care contribuie în 
orice mod la comiterea infracţiunilor prevăzute la alin.(2) şi în privinţa cărora există date ce pot conduce rezonabil 
la o concluzie că aceste persoane primesc de la bănuit, învinuit sau inculpat ori transmit acestuia informaţii relevante 
pentru cauza penală. 
Articolul 1329. Efectuarea şi certificarea interceptării şi înregistrării comunicărilor 
(1) Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor se efectuează de către organul de urmărire penală sau de către ofi-
ţerul de investigaţii. Asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor se realizează de către autoritatea abilitată prin 
lege cu asemenea atribuţii, utilizîndu-se mijloace tehnice speciale. Colaboratorii subdiviziunii din cadrul instituţiei 
autorizate prin lege, care asigură tehnic interceptarea şi înregistrarea comunicărilor, precum şi persoanele care efec-
tuează nemijlocit ascultarea înregistrărilor, ofiţerii de urmărire penală şi procurorul sînt obligaţi să păstreze secretul 
comunicărilor şi poartă răspundere pentru încălcarea acestei obligaţii.
(2) Pentru asigurarea interceptării şi înregistrării comunicărilor, organul de urmărire penală sau procurorul prezintă 
organului abilitat prin lege extrasul din încheierea judecătorului de instrucţie, autentificat de către acesta, privind 
dispunerea efectuării interceptării comunicărilor. Scrisoarea de însoţire a extrasului din încheierea judecătorului de 
instrucţie va conţine o menţiune privind preîntîmpinarea persoanei care va asigura tehnic efectuarea măsurii specia-
le de investigaţii despre răspunderea penală. Extrasul din încheiere trebuie să conţină denumirea instanţei şi numele 
judecătorului de instrucţie, data şi ora emiterii încheierii, datele privind examinarea demersului procurorului pentru 
autorizarea efectuării măsurii, datele de identificare ale abonatului sau ale unităţii tehnice prin intermediul căreia 
se poartă comunicările ce urmează a fi interceptate, durata interceptării, persoana sau organul de urmărire penală 
responsabil de executarea încheierii, semnătura judecătorului de instrucţie şi ştampila instanţei de judecată. 
(3) În cazul în care în procesul interceptării şi înregistrării comunicărilor poate fi obţinută şi altă informaţie, cum 
ar fi date de identificare ale abonaţilor sau persoanelor care au purtat comunicări cu subiectul interceptării şi locali-
zarea acestora, precum şi alte date, judecătorul de instrucţie poate dispune în încheierea de efectuare a interceptării 
comunicărilor şi obţinerea acestor informaţii.
(4) Subdiviziunea tehnică a organului abilitat prin lege să efectueze interceptarea şi înregistrarea comunicărilor 
transmite organului de urmărire penală semnalul comunicărilor interceptate şi alte informaţii indicate în extrasul 
din încheierea judecătorului de instrucţie în regim de timp real, fără a efectua înregistrarea acestora.
(5) Informaţia obţinută în procesul interceptării şi înregistrării comunicărilor poate fi ascultată şi vizualizată în re-
gim de timp real de către organul de urmărire penală şi procuror.
(6) Informaţia obţinută în procesul interceptării şi înregistrării comunicărilor se transmite, de către subdiviziu-
nea tehnică care a efectuat interceptarea comunicărilor, ofiţerului de urmărire penală sau procurorului pe purtător 
material de informaţii împachetat, sigilat cu ştampila subdiviziunii tehnice şi cu indicarea numărului de ordine al 
purtătorului material.
(7) În termen de 24 de ore după expirarea termenului de autorizare a interceptării, organul de urmărire penală sau, 
după caz, procurorul întocmeşte la finele fiecărei perioade de autorizare, un proces-verbal privind interceptarea şi 
înregistrarea comunicărilor.
(8) Procesul-verbal privind interceptarea şi înregistrarea comunicărilor trebuie să conţină: data, locul şi ora întoc-
mirii, funcţia persoanei care a efectuat măsura specială de investigaţii, numărul cauzei penale în cadrul căreia s-a 
efectuat măsura specială, menţiunea cu privire la ordonanţa procurorului şi încheierea judecătorului de instrucţie 
privind autorizarea măsurii speciale, datele de identitate şi de identificare tehnică ale subiectului ale cărui comuni-
cări au fost interceptate şi înregistrate, perioada în care s-a efectuat interceptarea comunicărilor, menţiunea privind 
utilizarea mijloacelor tehnice, alte informaţii relevante obţinute în urma interceptării şi înregistrării comunicărilor 
referitoare la identificarea şi/sau localizarea unor subiecţi, cantitatea şi numărul de identificare al purtătorilor ma-
teriali pe care a fost înregistrată informaţia, numărul de comunicări stenografiate. La procesul-verbal se anexează 
stenograma comunicărilor care au importanţă pentru cauza penală. 
(9) Stenograma comunicărilor constituie reproducerea integrală, în formă scrisă, pe suport de hîrtie, a comunicări-
lor interceptate şi înregistrate care au importanţă pentru cauza penală. În stenograma comunicărilor se indică data, 
ora şi durata comunicării, numele persoanelor, dacă sînt cunoscute, ale căror comunicări sînt stenografiate, precum 
şi alte date. Se interzice stenografierea comunicărilor dintre avocat şi persoana pe care o apără. Fiecare pagină a pro-
cesului-verbal de interceptare şi a stenogramei se semnează de către persoana care le-a întocmit. La procesul-verbal 
se anexează în original suportul pe care au fost înregistrate comunicările interceptate, făcîndu-se menţiune despre 
împachetarea şi sigilarea acestuia.
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(10) Comunicările interceptate şi înregistrate se redau în limba în care a avut loc comunicarea. În cazul în care comu-
nicarea a avut loc într-o altă limbă decît cea de stat, comunicarea se traduce în limba în care se desfăşoară procesul 
penal de către un traducător autorizat.
(11) La sfîrşitul perioadei autorizate pentru interceptarea şi înregistrarea comunicării, organul de urmărire penală 
prezintă procurorului procesul-verbal al interceptării şi suportul în original pe care a fost înregistrată informaţia.
(12) Procurorul, după verificarea corespunderii conţinutului procesului-verbal şi a stenogramelor cu conţinutul în-
registrărilor, prin ordonanţă, decide asupra pertinenţei acestora pentru cauza penală şi dispune care comunicări 
urmează a fi transcrise pe un suport aparte.
(13) Comunicările interceptate şi înregistrate se vor păstra integral pe suportul iniţial prezentat organului de urmări-
re penală de către subdiviziunea tehnică. Acest suport se va păstra la judecătorul de instrucţie care a autorizat măsura 
specială de investigaţii. 
(14) Comunicările interceptate şi înregistrate care au fost stenografiate de către organul de urmărire penală şi au fost 
apreciate de către procuror ca fiind pertinente pentru cauza penală se transcriu de către subdiviziunea tehnică din 
cadrul organului de urmărire penală pe un suport aparte, care se anexează la materialele cauzei penale şi se păstrează 
la procurorul care conduce urmărirea penală.
(15) În termen de 48 de ore de la finisarea perioadei de autorizare a interceptării şi înregistrării, procurorul prezintă 
judecătorului de instrucţie procesul-verbal şi suportul în original pe care au fost înregistrate comunicările. Judecă-
torul de instrucţie se expune printr-o încheiere asupra respectării cerinţelor legale la interceptarea şi înregistrarea 
comunicărilor de către organul de urmărire penală şi decide care din comunicările înregistrate urmează a fi nimicite, 
desemnînd persoanele responsabile de nimicire. Nimicirea informaţiilor în baza încheierii judecătorului de instruc-
ţie este consemnată de către persoana responsabilă într-un proces-verbal, care se anexează la cauza penală. 
Articolul 13210. Înregistrările de imagini 
Înregistrările de imagini se efectuează în condiţiile şi în modalităţile de interceptare şi înregistrare a comunicărilor 
prevăzute la art.1328 şi 1329, care se aplică în mod corespunzător. 
Articolul 13211. Verificarea înregistrării interceptărilor
Mijloacele de probă dobîndite în condiţiile art.1328–13210 pot fi verificate prin expertiză tehnică dispusă de către 
instanţa de judecată la cererea părţilor sau din oficiu.”
50. Articolele 133 şi 134 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 133. Reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale
(1) Dacă există temeiuri rezonabile de a presupune că trimiterile poştale primite sau expediate de către bănuit, învi-
nuit pot conţine informaţii ce ar avea importanţă probatorie în cauza penală pe una sau mai multe infracţiuni grave, 
deosebit de grave sau excepţional de grave şi dacă prin alte procedee probatorii nu pot fi obţinute probe, organul de 
urmărire penală este în drept să reţină, să cerceteze, să predea, să percheziţioneze sau să ridice trimiterile poştale ale 
persoanelor indicate.
(2) Pot fi reţinute, cercetate, predate, percheziţionate sau ridicate următoarele trimiteri poştale: scrisori de orice gen, 
telegrame, radiograme, banderole, colete, containere poştale, mandate poştale, comunicări prin fax şi prin poşta 
electronică.
(3) Procurorul care conduce sau efectuează urmărirea penală întocmeşte o ordonanţă despre reţinerea, cercetarea, 
predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale, pe care o prezintă judecătorului de instrucţie. În ordo-
nanţă trebuie să fie indicate: motivele dispunerii reţinerii, cercetării, predării, percheziţionării sau ridicării trimiteri-
lor poştale, denumirea instituţiei poştale asupra căreia se pune obligaţia de a reţine trimiterile poştale, numele şi pre-
numele persoanei sau persoanelor ale căror trimiteri poştale trebuie să fie reţinute, adresa exactă a acestor persoane, 
genul de trimiteri poştale care se reţin, se cercetează, se predau, se percheziţionează sau se ridică şi durata măsurii. 
Durata de autorizare a măsurii se prelungeşte în condiţiile prezentului cod. 
(4) Ordonanţa cu privire la reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale cu au-
torizaţia respectivă se transmite şefului instituţiei poştale, pentru care executarea acestei ordonanţe este obligatorie. 
(5) Şeful instituţiei poştale comunică imediat organului care a emis ordonanţa reţinerea trimiterilor poştale indicate 
în aceasta. 
(6) Reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale se anulează de către organul de 
urmărire penală care a emis ordonanţa respectivă, de către procurorul ierarhic superior, de către judecătorul de instruc-
ţie după expirarea termenului pentru care a fost emisă autorizaţia, dar nu mai tîrziu de terminarea urmăririi penale. 
Articolul 134. Examinarea şi ridicarea trimiterilor poştale 
(1) Prezentîndu-se în instituţia poştală, reprezentantul organului de urmărire penală aduce la cunoştinţă şefului 
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acestei instituţii, contra semnătură, ordonanţa de examinare şi ridicare a trimiterilor poştale, deschide şi examinează 
trimiterile poştale.
(2) La descoperirea de documente şi obiecte care au importanţă probatorie în cauza penală, reprezentantul organului 
de urmărire penală le ridică sau face copiile respective. În lipsa unor asemenea documente şi obiecte, reprezentantul 
organului de urmărire penală dispune înmînarea trimiterilor poştale examinate adresantului. 
(3) Despre fiecare examinare şi ridicare a trimiterilor poştale se întocmeşte un proces-verbal conform prevederilor 
art.260 şi 261, în care, în particular, se indică de către cine, unde, cînd a fost examinată, ridicată trimiterea poştală 
sau dispusă înmînarea acesteia adresantului, genul de trimitere poştală, precum şi de pe care trimiteri poştale au fost 
făcute copii, ce mijloace tehnice au fost utilizate şi ce s-a depistat. Toţi participanţii şi cei prezenţi la această acţiune 
procesuală sînt preveniţi despre obligativitatea păstrării secretului corespondenţei, nedivulgării informaţiei cu privi-
re la urmărirea penală, precum şi despre răspunderea penală prevăzută la art.178 şi 315 din Codul penal. Aceasta se 
consemnează în procesul-verbal.” 
51. Codul se completează cu articolele 1341–1346 cu următorul cuprins:
„Articolul 1341. Monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice 
(1) Monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice şi a altor comunicări constă în accesul şi 
verificarea fără înştiinţarea expeditorului sau destinatarului a comunicărilor ce au fost transmise instituţiilor care 
prestează servicii de livrare a corespondenţei electronice sau a altor comunicări şi a apelurilor de primire şi ieşire ale 
abonatului.
(2) Monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice se dispune dacă sînt temeiuri verosimile de a 
presupune că acestea conţin sau pot conţine informaţii despre circumstanţele faptei care urmează a fi probate.
(3) Instituţiile care prestează servicii de livrare a corespondenţei electronice, a apelurilor de intrare şi ieşire sau a altor 
comunicări informează ofiţerul de urmărire penală sau procurorul despre aflarea în posesia lor a comunicărilor ce 
urmează a fi supuse verificării. Ofiţerul de urmărire penală sau procurorul ia cunoştinţă imediat, dar nu mai tîrziu 
de 48 de ore din momentul recepţionării informaţiei, de conţinutul comunicării şi adoptă o decizie privind ridicarea 
acesteia sau transmiterea ei pentru livrare ulterioară, cu fotografierea, copierea sau fixarea prin alt mijloc tehnic a 
conţinutului comunicării.
(4) Ridicarea conexiunilor se va efectua în cazul în care există temei de a considera că pentru procesul de adminis-
trare a probelor originalul va avea o importanţă mai mare decît copia sau fixarea vizuală.
Articolul 1342. Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară
(1) Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară reprezintă operaţiunile 
prin care se asigură cunoaşterea conţinutului tranzacţiilor financiare efectuate prin intermediul instituţiilor financi-
are sau al altor instituţii competente ori obţinerea de la instituţiile financiare a înscrisurilor sau informaţiilor aflate în 
posesia acestora referitoare la depunerile, conturile sau tranzacţiile unei persoane. 
(2) Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară se dispun în cazul ur-
măririi penale pornite pe infracţiunile prevăzute la art.189–192, 196, 199, 206, 208, 209, 217–2175 , 220, 236, 237, 
239–248, 251–253, 255, 256, 278, 279, 2791, 283, 284, 290, 292, 3011, 302, 324–327, 3301, 333, 334, 343, 352, 361 şi 
362 din Codul penal.
Articolul 1343. Documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul 
de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice 
(1) Documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistemul de 
poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice reprezintă relevarea şi fixarea acţiunilor persoanelor, a unor 
imobile, a mijloacelor de transport şi a altor obiecte utilizînd aparate tehnice de înregistrare.
(2) La localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice se pot folosi 
dispozitive care determină locul unde se află persoana sau obiectul utilizat de aceasta.
Articolul 1344. Colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice
Colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi a traficului de date computerizate 
constă în colectarea de la instituţiile de telecomunicaţii, de la operatorii de telefonie fixă sau mobilă, de la operatorii 
de internet a informaţiilor transmise prin canale tehnice de telecomunicaţii (telegraf, fax, paging, computer, radio 
şi alte canale), fixarea secretă a informaţiilor transmise sau primite prin intermediul liniilor tehnice de legături de 
telecomunicaţii de către persoanele supuse măsurii speciale de investigaţii, precum şi obţinerea de la operatori a 
informaţiei deţinute despre utilizatorii serviciilor de telecomunicaţii, inclusiv de roaming, şi despre serviciile de 
telecomunicaţii prestate acestora, la care se atribuie:
1) posesorii numerelor de telefon;
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2) numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane;
3) serviciile de telecomunicaţii prestate utilizatorului;
4) sursa de comunicaţii (numărul de telefon al apelantului; numele, prenumele şi domiciliul abonatului sau utiliza-
torului înregistrat);
5) destinaţia comunicaţiei (numărul de telefon al apelatului sau numărul la care apelul a fost rutat, redirecţionat; 
numele, prenumele, domiciliul abonatului sau utilizatorului respectiv);
6) tipul, data, ora şi durata comunicaţiei, inclusiv tentativele de apel eşuate;
7) echipamentul de comunicaţii al utilizatorului sau alt dispozitiv utilizat pentru comunicaţie (imei al telefonului 
mobil, denumirea locaţiei Cell ID);
8) locul aflării echipamentului mobil de comunicaţii de la începutul comunicaţiei, locaţia geografică a celulei.
Articolul 1345. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori 
al unui punct de acces la un sistem informatic
(1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui 
punct de acces la un sistem informatic constă în solicitarea de la un furnizor de servicii electronice de a identifica 
abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de telecomunicaţii, al unui mijloc de telecomunicaţii ori al unui 
punct de acces la un sistem informatic sau de a comunica dacă un anumit mijloc de comunicaţii sau punct de acces 
la un sistem informatic este folosit sau este activ ori a fost folosit sau a fost activ la o anumită dată.
(2) Ordonanţa de dispunere a măsurii speciale de investigaţii, pe lîngă elementele prevăzute la art.255, va mai con-
ţine: 
1) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune de datele specificate la alin.(1) sau le ţine la control;
2) datele de identificare ale abonatului, proprietarului sau utilizatorului, dacă sînt cunoscute; motivarea îndeplinirii 
condiţiilor de dispunere a măsurii speciale de investigaţii;
3) menţiunea cu privire la obligaţia persoanei sau a furnizorului de servicii de a comunica imediat, în condiţii de 
confidenţialitate, informaţiile solicitate.
(3) Furnizorii de servicii sînt obligaţi să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru executarea ordonanţei 
procurorului şi să pună de îndată la dispoziţia acestora informaţiile solicitate.
(4) Persoanele care sînt chemate să colaboreze cu organele de urmărire penală au obligaţia de a păstra secretul ope-
raţiunii efectuate. Încălcarea acestei obligaţii este pedepsită conform Codului penal.
Articolul 1346. Urmărirea vizuală
Urmărirea vizuală reprezintă relevarea şi fixarea acţiunilor persoanei, a unor imobile, a mijloacelor de transport şi a 
altor obiecte.”
52. Articolele 135, 136, 137 şi 138 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 135. Controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate
(1) Controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate prevede înmînarea sau predarea de bunuri, 
bancnote sau documente persoanei care pretinde sau le acceptă, sub supraveghere şi cu documentarea acestor acţiuni. 
(2) Controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate poate fi efectuat doar de către organele de 
urmărire penală ale Ministerului Afacerilor Interne şi de Centrul Naţional Anticorupţie.
(3) Controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate, deşi formal cade sub incidenţa infracţiunii, în 
mod separat nu constituie infracţiune şi se realizează doar în scopul identificării intenţiilor şi verificării comunicării 
cu privire la infracţiunea de corupere sau de şantaj, care a început pînă la sau în afara implicării organelor respective.
(4) Persoanele care participă la actul de transmitere a banilor sau a altor valori materiale extorcate nu poartă răspun-
dere pentru acţiunile lor realizate sub controlul organelor abilitate.
Articolul 136. Investigaţia sub acoperire
(1) Investigaţia sub acoperire se autorizează pe perioada necesară pentru a descoperi faptul existenţei infracţiunii.
(2) Investigaţia sub acoperire se dispune prin ordonanţă, în care se vor indica:
1) măsura specială de investigaţii autorizată;
2) perioada pentru care a fost autorizată măsura specială de investigaţii;
3) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum şi activităţile pe care acesta le va desfăşura;
4) persoana sau persoanele supuse măsurii speciale de investigaţii ori datele de identificare ale acestora, dacă sînt 
cunoscute. 
(3) În cazul în care apreciază necesitatea folosirii de către investigatorul sub acoperire a măsurilor speciale de investi-
gaţii prevăzute la art.1322 alin.(1) pct. 1) lit. a)–h), procurorul sesizează judecătorul de instrucţie în vederea emiterii 
unei încheieri pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii.
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(4) Investigatorii sub acoperire sînt angajaţi, special desemnaţi în acest scop, din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Departamentului instituţiilor pe-
nitenciare al Ministerului Justiţiei sau sînt persoane antrenate pentru efectuarea unei măsuri speciale de investigaţii 
concrete. Investigatorii sub acoperire efectuează măsura specială de investigaţii pe perioada determinată în ordo-
nanţa procurorului.
(5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii, pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului care 
a autorizat măsura specială de investigaţii.
(6) Investigatorului sub acoperire i se interzice să provoace comiterea de infracţiuni.
(7) Autorităţile publice pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte 
necesare pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii autorizate.
(8) Investigatorul sub acoperire poate fi audiat ca martor în cadrul procesului penal. Pentru motive întemeiate, in-
vestigatorul sub acoperire poate fi audiat în condiţiile Legii cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la 
procesul penal.
Articolul 137. Activitatea şi măsurile de protecţie a investigatorului sub acoperire
(1) Investigatorul sub acoperire îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu scopurile şi sarcinile indicate în ordo-
nanţa procurorului.
(2) În procesul activităţilor desfăşurate, investigatorul sub acoperire efectuează măsurile speciale de investigaţii au-
torizate în funcţie de situaţia creată şi conform convingerii personale.
(3) Identitatea investigatorului sub acoperire este cunoscută numai procurorului şi poate fi dezvăluită numai cu 
acordul scris al investigatorului şi în conformitate cu Legea cu privire la secretul de stat.
(4) În cazul în care există pericol real pentru viaţa şi sănătatea investigatorului sub acoperire, precum şi în cazurile 
descoperirii identităţii acestuia, procurorul îl retrage imediat din misiunea sub acoperire.
(5) În cazul în care există date veridice că investigatorul sub acoperire a depăşit limitele acţiunilor autorizate, fapt care 
a prejudiciat sau poate prejudicia realizarea scopurilor măsurii speciale de investigaţii, precum şi în cazul în care el a 
comis încălcări grave ale legii sau a comis o infracţiune, activitatea acestuia este întreruptă imediat de către procuror.
(6) În caz de necesitate, investigatorul sub acoperire poate fi înlocuit, cu sau fără întreruperea activităţii. 
Articolul 138. Folosirea datelor obţinute de investigatorul sub acoperire
(1) Datele şi informaţiile obţinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite numai în cauza penală şi în legătură 
cu persoanele la care se referă ordonanţa emisă de procuror.
(2) Datele şi informaţiile obţinute de investigatorul sub acoperire despre pregătirea sau săvîrşirea altor infracţiuni 
decît cele pentru care a fost autorizată măsura specială de investigaţii se transmit imediat procurorului pentru înce-
perea urmăririi penale.”
53. Codul se completează cu articolele 1381, 1382 şi 1383 cu următorul cuprins:
„Articolul 1381. Supravegherea transfrontalieră 
(1) Cu excepţia cazurilor cînd există dispoziţii contrare în tratatul internaţional aplicabil în relaţia cu un stat stră-
in, reprezentanţii organului de urmărire penală al unui stat care, în cadrul unei urmăriri penale, supraveghează pe 
teritoriul altui stat o persoană presupusă a fi participat la săvîrşirea unei infracţiuni care permite extrădarea sau o 
persoană faţă de care există motive serioase a se crede că poate duce la identificarea ori localizarea presupusului 
participant la săvîrşirea infracţiunii sînt autorizaţi, în baza unei cereri prealabile de asistenţă juridică, să continue 
această supraveghere pe teritoriul Republicii Moldova. La cerere, supravegherea poate fi exercitată de autorităţile 
competente ale Republicii Moldova.
(2) Cererea de asistenţă juridică prevăzută la alin.(1) se adresează Procuraturii Generale.
(3) În caz de urgenţă, dacă nu poate fi solicitată autorizarea prealabilă a Republicii Moldova, reprezentanţii orga-
nelor de urmărire penală străine care acţionează în cadrul urmăririi penale sînt autorizaţi să continue pe teritoriul 
Republicii Moldova supravegherea unei persoane bănuite că a comis una din infracţiunile specificate la alin.(5) în 
următoarele condiţii:
1) trecerea frontierei va fi comunicată imediat, în timpul supravegherii, Procuraturii Generale prin intermediul Po-
liţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
2) cererea de asistenţă juridică prevăzută la alin.(1), în care sînt expuse motivele ce justifică trecerea frontierei fără 
autorizaţie prealabilă, va fi transmisă fără întîrziere.
(4) Supravegherea prevăzută la alin.(1) şi (3) poate fi efectuată în următoarele condiţii:
1) reprezentanţii observatori ai organelor de urmărire penală străine trebuie să respecte prevederile legislaţiei Repu-
blicii Moldova, inclusiv ale prezentului articol;
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2) în afară de cazurile prevăzute la alin.(3), în timpul supravegherii, reprezentanţii observatori ai organelor de urmă-
rire penală străine vor avea asupra lor un document care să ateste că le-a fost acordată permisiunea;
3) reprezentanţii observatori ai organelor de urmărire penală străine trebuie să justifice calitatea lor oficială;
4) reprezentanţii observatori ai organelor de urmărire penală străine pot purta în timpul supravegherii armă de ser-
viciu, a cărei utilizare este interzisă, cu excepţia cazului de legitimă apărare;
5) pătrunderea în domiciliul unei persoane şi în alte locuri inaccesibile publicului este interzisă;
6) reprezentanţii observatori ai organelor de urmărire penală străine nu pot reţine sau aresta persoana supravegheată;
7) orice operaţiune va face obiectul unui raport, care va fi prezentat organelor competente ale Republicii Moldova;
8) autorităţile statului căruia îi aparţin reprezentanţii observatori ai organelor de urmărire penală, la cererea autori-
tăţilor Republicii Moldova, contribuie la desfăşurarea în bune condiţii a urmăririi penale ce urmează operaţiunii la 
care au participat.
(5) Supravegherea poate avea loc doar în privinţa infracţiunilor considerate drept grave, deosebit de grave şi excep-
ţional de grave, conform Codului penal.
Articolul 1382. Livrarea controlată
(1) Livrarea controlată reprezintă circulaţia sub supraveghere a obiectelor, a mărfurilor ori a altor valori (inclusiv 
substanţe, mijloace de plată sau alte instrumente financiare) care provin din săvîrşirea unei infracţiuni sau care sînt 
destinate comiterii unei infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara frontierelor ei, avînd drept scop 
investigarea unei infracţiuni sau identificarea persoanelor implicate în săvîrşirea acesteia, dacă exista o bănuială 
rezonabilă cu privire la caracterul ilicit al deţinerii sau obţinerii acestora.
(2) Livrarea controlată poate fi dispusă numai dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în trafic de fiinţe 
umane, în transport ilegal de droguri, de arme, de obiecte sustrase, de materiale explozive, nucleare, de alte materiale 
radioactive, de sume de bani şi de alte obiecte rezultă din activităţi ilicite sau dacă obiectele menţionate sînt utilizate 
în scopul comiterii de infracţiuni.
(3) Livrarea controlată presupune ca, în mod expres, toate statele prin care sînt tranzitate transporturile ilegale sau 
suspecte:
1) să fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau suspect şi cu ieşirea acestuia de pe teri-
toriul statului;
2) să garanteze faptul că transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de către autorităţile competente;
3) să garanteze faptul că procurorul, organele de urmărire penală sau alte autorităţi de stat competente sînt înştiinţate 
în ceea ce priveşte rezultatul urmăririi penale împotriva persoanelor acuzate de infracţiuni care au constituit obiectul 
măsurii speciale de investigaţii prevăzute la alin.(1).
(4) Dispoziţiile alin.(3) nu se aplică dacă o convenţie internaţională ratificată sau un acord internaţional dispune 
altfel.
(5) Ordonanţele procurorului, pe lîngă cerinţele prevăzute la art.255, trebuie să cuprindă: numele bănuitului sau in-
culpatului, dacă este cunoscut; dovezile din care rezultă caracterul ilicit al bunurilor ce urmează să intre, să tranziteze 
sau să iasă de pe teritoriul ţării; modalitatea de efectuare a livrării. Procurorul se pronunţă pe fiecare livrare dispusă.
(6) Organele responsabile au obligaţia să întocmească, la finalizarea livrării supravegheate pe teritoriul Republicii 
Moldova, un proces-verbal cu privire la activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează procurorului.
Articolul 1383. Achiziţia de control 
Achiziţia de control constă în cumpărarea de servicii sau bunuri aflate în circulaţie liberă, limitată sau interzisă, 
pentru efectuarea unor constatări tehnico-ştiinţifice sau expertize judiciare ori pentru investigarea unei infracţiuni 
sau identificarea făptuitorilor.”
54. Articolul 139 va avea următorul cuprins:
„Articolul 139. Condiţiile efectuării constatării tehnico-ştiinţifice şi medico-legale 
În cazul în care este necesară explicarea unor fapte sau circumstanţe ale cauzei, procurorul, organul de urmărire 
penală sau instanţa de judecată poate folosi cunoştinţele unui specialist, dispunînd, la cererea părţilor, iar organul de 
urmărire penală şi din oficiu, efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice sau medico-legale.”
55. Articolul 142:
la alineatul (1), după cuvîntul „constatarea” se introduc cuvintele, „clarificarea sau evaluarea”, iar textul „speciale 
în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei sau meşteşugului.Posedarea unor asemenea cunoştinţe speciale” se substituie cu 
textul „specializate în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei, meşteşugului sau în alte domenii. Posedarea unor asemenea 
cunoştinţe specializate”; 
alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
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„(3) În calitate de expert poate fi numită orice persoană care posedă cunoştinţele necesare pentru a prezenta conclu-
zii care se referă la circumstanţele apărute în legătură cu cauza penală şi care pot avea importanţă probatorie pentru 
cauza penală.”
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Fiecare dintre părţi are dreptul să recomande un expert pentru a participa cu drepturi depline la efectuarea 
expertizei.”
56. Articolul 143:
alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează cu punctul 31) cu următorul cuprins:
„31) stării psihice şi fizice a persoanei în privinţa căreia se reclamă că s-au comis acte de tortură, tratamente inumane 
sau degradante;”
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 
„(2) Plata expertizelor judiciare efectuate în cazurile prevăzute la alin.(1) se face din contul mijloacelor bugetului de 
stat.”
57. La articolul 144:
titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 144. Procedura de dispunere a efectuării expertizei”;
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 
„(11) Cererea de solicitare a efectuării expertizei se formulează în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse 
constatării şi a obiectelor, materialelor care trebuie investigate de expert.”
la alineatul (2), după cuvintele „de dispunere a” se introduce cuvîntul „efectuării”, iar cuvîntul „abilitată” se substituie 
cu cuvintele „care urmează”;
alineatul (3) se completează în final cu textul „conform prevederilor art.260 şi 261”;
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Bănuitul, învinuitul sau partea vătămată poate solicita organului de urmărire penală sau, după caz, procurorului 
dispunerea efectuării expertizei. Refuzul de dispunere a efectuării expertizei poate fi contestat în modul stabilit de 
prezentul cod.”
58. La articolul 145:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, în cazul în care dispune efectuarea expertizei, citează păr-
ţile şi expertul desemnat pentru a li se aduce la cunoştinţă obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să 
dea răspunsuri, pentru a li se explica dreptul de a face observaţii cu privire la aceste întrebări şi de a cere modificarea 
sau completarea lor. Totodată, părţilor li se explică dreptul lor de a cere numirea a cîte un expert recomandat de fie-
care dintre ele pentru a participa la efectuarea expertizei. În acest caz, se întocmeşte un proces-verbal.”
alineatul (2) se abrogă.
59. Articolele 146 şi 148 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 146. Expertiza în comisie
(1) Expertizele cu un grad sporit de complexitate se efectuează de o comisie din cîţiva experţi de aceeaşi specializare 
sau, după caz, de specializări diferite. La cererea părţilor, în componenţa comisiei de experţi pot fi incluşi experţii 
invitaţi (recomandaţi) de ele. 
(2) Dacă sînt experţi de aceeaşi specializare, membrii comisiei se consultă între ei şi, ajungînd la o opinie comună, 
întocmesc un raport unic, pe care îl semnează fiecare. Dacă între experţi există dezacord, fiecare dintre ei prezintă 
cîte un raport separat cu privire la toate întrebările sau numai cu privire la întrebările pe marginea cărora există 
dezacord.
(3) Dacă membrii comisiei sînt experţi de specializări diferite, la efectuarea expertizei se aplică prevederile referitoa-
re la expertiza complexă.
(4) Cerinţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată ca expertiza să fie efectuată de o comisie de ex-
perţi este obligatorie pentru şeful instituţiei de expertiză, precum şi pentru experţii desemnaţi. Dacă expertiza este 
pusă în sarcina instituţiei de expertiză şi conducătorul, analizînd complexitatea investigaţiilor ce urmează a fi efec-
tuate, consideră că este necesară o expertiză în comisie, acesta comunică organului de urmărire penală sau instanţei 
de judecată propunerea de dispunere a efectuării expertizei.”
„Articolul 148. Expertiza suplimentară şi expertiza repetată
(1) Dacă organul de urmărire penală care a dispus efectuarea expertizei, la invocare de către una dintre părţi sau 
din oficiu, ori instanţa de judecată, la cererea uneia dintre părţi, constată că raportul expertului nu este complet, iar 
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această deficienţă nu poate fi suplinită prin audierea expertului, se dispune efectuarea unei expertize suplimentare 
de către acelaşi expert sau de către un alt expert.
(2) Dacă concluziile expertului sînt neclare, contradictorii, neîntemeiate, dacă există îndoieli în privinţa lor şi aceste 
deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului sau dacă a fost încălcată ordinea procesuală de efectuare a 
expertizei, poate fi dispusă efectuarea unei expertize repetate de către un alt expert sau alţi experţi. La efectuarea 
expertizei repetate se poate pune şi chestiunea autenticităţii metodelor utilizate anterior. Primul expert poate parti-
cipa la efectuarea expertizei respective pentru a da explicaţii, însă nu poate participa la efectuarea investigaţiilor şi la 
finalizarea concluziilor.
(3) În ordonanţă sau în încheierea prin care s-a dispus efectuarea expertizei suplimentare sau repetate trebuie să fie 
concretizate motivele dispunerii ei.”
60. Articolul 149:
la alineatul (1), cuvintele „hotărîrea cu privire la dispunerea” se substituie cu cuvintele „actul de dispunere a efectu-
ării”; 
alineatul (2) se completează în final cu textul: „Părţile pot indica în cererea de solicitare a efectuării expertizei numele 
şi prenumele expertului.” 
61. Articolul 150:
la alineatul (1), cuvintele „căreia i se încredinţează” se substituie cu cuvintele „desemnată pentru”, iar cuvîntul „ex-
pertului” se substituie cu cuvîntul „acesteia”; 
alineatul (4) se abrogă.
62. Articolul 151:
la alineatul (1), cuvintele „confirmă prin semnătura sa şi aplică sigiliul instituţiei respective” se substituie cu cuvintele 
„semnează şi aplică ştampila”; 
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În raportul de expertiză se indică: cînd, unde şi cine (numele, prenumele, studiile, specialitatea) a efectuat exper-
tiza; faptul informării expertului despre răspunderea penală pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false; 
titlul, gradul ştiinţific şi, după caz, funcţia persoanei care a efectuat expertiza; actul prin care s-a dispus efectuarea ex-
pertizei; persoanele care au asistat la efectuarea expertizei; materialele utilizate de către expert, investigaţiile efectuate, 
operaţiunile de efectuare a expertizei, metodele, programele şi echipamentele utilizate; întrebările adresate expertului; 
concluziile la întrebări. Dacă, în cursul efectuării expertizei, expertul constată circumstanţe ce prezintă interes pentru 
cauza penală, dar cu privire la care nu i s-au pus întrebări, el are dreptul să le menţioneze în raportul său.”
la alineatul (5), cuvîntul „contraexpertiză” se substituie cu cuvintele „expertiză repetată”.
63. Articolul 152:
se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 
„(31) Demersul procurorului de solicitare a internării într-o instituţie medicală pentru efectuarea expertizei sau cere-
rile părţilor ori ale expertului depuse în acest sens trebuie să cuprindă, după caz, menţiuni cu privire la: fapta pentru 
care se efectuează urmărirea penală, încadrarea juridică a faptei; faptele şi împrejurările din care rezultă îndoiala 
asupra stării de responsabilitate a bănuitului, învinuitului sau inculpatului, motivarea necesităţii de luare a măsurii 
de internare şi motivarea proporţionalităţii acesteia cu scopul urmărit.”
la alineatul (8), cuvintele „de către procuror prin ordonanţă” se substituie cu cuvintele „la demersul procurorului cu 
autorizaţia judecătorului de instrucţie”. 
64. La articolul 161 alineatul (1), după cuvîntul „procurorul” se introduc cuvintele „ori ofiţerul de urmărire penală 
care are încuviinţarea procurorului”.
65. La articolul 163, cuvintele „sau corespondenţei” se exclud, iar cuvintele „interceptării convorbirilor telefonice şi 
a altor convorbiri” se substituie cu cuvintele „efectuării măsurilor speciale de investigaţii”.
66. La articolul 166:
alineatul (1) se completează cu punctul 4) cu următorul cuprins:
„4) dacă la locul săvîrşirii infracţiunii sînt descoperite urmele lăsate de către această persoană.”
la alineatul (2), cuvintele „sau dacă nu are loc de trai permanent” se exclud;
articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
„(51) În cazul în care reţinerea persoanei se efectuează pentru stabilirea identităţii ei, perioada de reţinere nu poate 
depăşi 6 ore.”
67. La articolul 176: 
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
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„(2) Arestarea preventivă şi măsurile alternative arestării se aplică numai persoanei care este bănuită, învinuită de 
săvîrşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, iar în cazul existenţei unei bănuieli 
rezonabile privind săvîrşirea altor infracţiuni, ele se aplică învinuitului, inculpatului care a comis cel puţin una din 
acţiunile menţionate la alin.(1).”
articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Prevederile alin.(3) pct. 7) se aplică numai în cazul în care persoana a refuzat să comunice locul permanent de 
trai.”
68. La articolul 177:
alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Referitor la aplicarea măsurii preventive procurorul care conduce sau efectuează urmărirea penală emite, din 
oficiu sau la demersul organului de urmărire penală, o ordonanţă motivată. În ordonanţa procurorului se indică 
fapta care face obiectul bănuirii, învinuirii, prevederile legale în care aceasta se încadrează şi pedeapsa prevăzută de 
lege pentru fapta săvîrşită, necesitatea aplicării măsurii preventive, precum şi faptul dacă bănuitului, învinuitului, 
inculpatului i s-au explicat consecinţele încălcării măsurii preventive.” 
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Instanţa de judecată emite o încheiere motivată, în care se indică: infracţiunea de care este învinuită, inculpată 
persoana; temeiul alegerii măsurii preventive respective, cu menţionarea datelor concrete care au determinat luarea 
acestei măsuri; necesitatea aplicării măsurii preventive, precum şi faptul dacă învinuitului, inculpatului i s-au expli-
cat consecinţele încălcării măsurii preventive; argumentele reprezentantului, apărătorului, învinuitului, inculpatului, 
motivîndu-se admiterea sau neadmiterea lor la stabilirea măsurii.”
alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) Copia de pe încheierea privind aplicarea măsurii preventive se înmînează neîntîrziat persoanei faţă de care se 
aplică măsura preventivă. Persoanei i se comunică în limba pe care o înţelege motivele aplicării faţă de ea a măsurii 
preventive şi, totodată, i se explică modul şi termenul de atac al acesteia.”
69. Articolul 185 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Motivul prevăzut la alin.(2) pct. 1) se ia în considerare în cazul în care învinuitul, inculpatul a refuzat să comu-
nice locul permanent de trai.”
70. La articolul 188 alineatul (3) punctul 2), cuvîntul „corespondenţei” se substituie cu cuvintele „trimiterilor poştale”. 
71. Articolul 190 va avea următorul cuprins:
„Articolul 190. Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune
(1) Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune poate fi dispusă de către judecătorul de instrucţie sau, 
după caz, de către instanţa de judecată la solicitarea procurorului.
(2) Persoana arestată preventiv în condiţiile art.185 sau avocatul acesteia poate cere, în tot cursul procesului penal, 
punerea sa în libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune.”
72. La articolul 191: titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 191. Liberarea provizorie sub control judiciar”;
la alineatul (1), textul „a persoanei arestate preventiv, reţinute sau în privinţa căreia s-a înaintat demers de arestare” 
se exclude;
la alineatul (2), cuvintele „sau să fugă” se substituie cu textul „să se ascundă de organele de urmărire penală, de pro-
curor sau, după caz, de instanţa de judecată”;
la alineatul (3), cuvintele „a persoanei deţinute” se exclud.
73. La articolul 192: 
titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 192. Liberarea provizorie pe cauţiune”;
la alineatul (1), textul „a persoanei arestate preventiv, reţinute sau în privinţa căreia s-a înaintat demers de arestare” 
se exclude;
articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată dispune, prin încheiere, respingerea propunerii de arestare 
preventivă sau de arestare la domiciliu şi aplicarea măsurii de liberare provizorie pe cauţiune, stabileşte valoarea 
cauţiunii, precum şi termenul de depunere a acesteia.”
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Dacă învinuitul, inculpatul nu depune cauţiunea în termenul stabilit de instanţa de judecată, la demersul procu-
rorului se dispune înlocuirea măsurii cu arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu.”
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74. Codul se completează cu articolul 1921 cu următorul cuprins:
„Articolul 1921. Regulile cu privire la cauţiune
(1) Dispunerea cauţiunii se face pe numele învinuitului, inculpatului, prin depunerea unei sume de bani determinate 
pe contul depozitar al procuraturii ori prin constituirea unei garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limitele unei 
sume de bani determinate, în favoarea aceluiaşi organ.
(2) Valoarea cauţiunii se determină de către judecătorul de instrucţie sau de către instanţa de judecată de la 300 la 
100 000 de unităţi convenţionale, în funcţie de starea materială a persoanei respective şi de gravitatea infracţiunii.
(3) Cauţiunea garantează:
1) participarea învinuitului, inculpatului la procesul penal şi respectarea de către acesta a obligaţiilor prevăzute la 
art.192 alin.(3);
2) plata despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune şi plata amenzii.”
75. Articolul 194 va avea următorul cuprins:
„Articolul 194. Restituirea cauţiunii sau trecerea ei în proprietatea statului 
(1) Cauţiunea se restituie sau trece în proprietatea statului în temeiul încheierii judecătorului de instrucţie sau a in-
stanţei de judecată la demersul procurorului, la cererea învinuitului, inculpatului, condamnatului, achitatului sau la 
cererea reprezentantului acestuia.
(2) Cauţiunea se restituie în cazul în care:
1) se revocă liberarea provizorie în temeiurile prevăzute la art.193 alin.(1) pct. 1); 
2) judecătorul de instrucţie sau instanţa constată că nu mai există temeiurile care au justificat aplicarea măsurii pre-
ventive; 
3) se dispune încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub învinuire sau achitarea acesteia; 
4) instanţa care judecă cauza în fond stabileşte, prin hotărîre definitivă, o pedeapsă. 
(3) Soluţionarea cererii sau a demersului se face în şedinţă închisă, fără participarea procurorului, învinuitului, in-
culpatului, condamnatului, achitatului.
(4) Cauţiunea nu se restituie şi se face venit la bugetul de stat de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de in-
stanţa de judecată în cazul revocării liberării provizorii pe cauţiune în temeiurile prevăzute la art.193 alin.(1) pct. 2). 
(5) Judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată poate dispune prin hotărîre trecerea cauţiunii în proprietatea 
statului dacă măsura de liberare pe cauţiune a fost înlocuită cu măsura arestării preventive sau arestării la domiciliu 
sau dacă pe durata măsurii de liberare pe cauţiune învinuitul, inculpatul încalcă cu rea-credinţă obligaţiile ce îi revin, 
sau dacă există o bănuială rezonabilă că a săvîrşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus începerea 
urmăririi penale împotriva sa.
(6) Hotărîrea de trecere a cauţiunii în proprietatea statului poate fi atacată cu recurs de persoanele interesate.”
76. La articolul 219 alineatul (4), cuvintele „pierderea încrederii în fidelitatea conjugală,” se exclud.
77. Articolul 236:
se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Citarea se poate face şi prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică 
în cazul în care ofiţerul de urmărire penală, procurorul, instanţa de judecată dispun de mijloacele tehnice necesare 
pentru a dovedi că citaţia a fost primită.”
alineatul (2) se completează în final cu textul: „Dacă acţiunea procesuală este neplanificată şi nu poate fi amînată, 
citaţia poate fi înmînată nemijlocit înainte de ora prezentării.”
articolul se completează cu alineatele (21) şi (4) cu următorul cuprins:
„(21) Minorul în vîrstă de pînă la 16 ani va fi citat prin intermediul părinţilor sau al tutorelui, cu excepţia cazului în 
care acest lucru nu este posibil.”
„(4) Instanţa de judecată poate comunica şi oral citaţia persoanei prezente la şedinţă, aducîndu-i la cunoştinţă con-
secinţele neprezentării. În cursul urmăririi penale, citaţia făcută în acest mod se consemnează într-un proces-verbal 
şi se semnează de către persoana astfel citată.”
78. La articolul 237, alineatul (1) se completează cu punctele 5) şi 6) cu următorul cuprins:
„5) menţiunea că partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat;
6) dacă este cazul, menţiunea că apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu îşi va alege un avocat care să 
se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acordă asistenţă juridică garantată de stat.”
79. Articolul 238 se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
„(31) Bănuitul, învinuitul sau inculpatul are obligaţia de a informa, în termen de cel mult 3 zile, organul de urmărire 
penală, procurorul, instanţa de judecată despre schimbarea domiciliului. În cadrul audierii, bănuitul, învinuitul sau 
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inculpatul este informat cu privire la această obligaţie şi cu privire la consecinţele nerespectării ei.
(32) Bănuitul, învinuitul sau inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales dacă nu s-a prezentat după prima citare 
legal îndeplinită.”
80. La articolul 246 alineatul (1), textul „3 zile” se substituie cu textul „15 zile”.
81. La articolul 256 alineatul (1), cuvintele „cu încuviinţarea procurorului” se substituie cu cuvintele „cu informarea 
procurorului”.
82. Articolul 262:
la alineatul (1), punctul 4) va avea următorul cuprins:
„4) depistarea nemijlocit de către organul de urmărire penală sau procuror a bănuielii rezonabile cu privire la săvîr-
şirea unei infracţiuni.”
articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Examinarea sesizărilor despre acţiunile Preşedintelui Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Prim-
ministrului şi examinarea infracţiunilor comise de către aceştia se fac de către Procurorul General sau un procuror 
desemnat de el. Examinarea sesizărilor despre infracţiunile comise de către Procurorul General se face de către un 
procuror desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor. Organul de urmărire penală care a primit o sesizare despre 
infracţiunile săvîrşite de persoanele menţionate este obligat să o trimită imediat pentru examinare Procurorului 
General sau, după caz, Consiliului Superior al Procurorilor.”
83. Articolul 265 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Dacă a depistat o infracţiune ori a constatat o bănuială rezonabilă cu privire la o infracţiune comisă, ofiţerul 
de urmărire penală, colaboratorul organelor de constatare menţionate la art.273 alin.(1) lit. a)–c) sau procurorul 
întocmeşte un proces-verbal în care consemnează cele constatate şi concomitent dispune înregistrarea imediată a 
autosesizării pentru a începe urmărirea penală.”
84. La articolul 271 alineatul (1), după cuvintele „Organul de urmărire penală” se introduc cuvintele „sau procurorul”.
85. Articolul 274:
la alineatul (1), după cuvintele „Organul de urmărire penală” se introduc cuvintele „sau procurorul”, iar după cuvîn-
tul „dispune” se introduce textul „în termen de 30 de zile”;
la alineatul (2), după cuvintele „organul de urmărire penală” se introduc cuvintele „sau procurorul”;
la alineatul (3), cuvintele „se supun confirmării de către procurorul” se substituie cu cuvintele „se aduce la cunoştinţă 
în scris procurorului”, iar textul „Concomitent cu confirmarea pornirii urmăririi penale” se substituie cu textul „La 
momentul cînd a luat cunoştinţă de ordonanţa de începere a urmăririi penale”;
la alineatul (7), cuvintele „procurorul ierarhic superior anulează ordonanţa” se substituie cu cuvintele „procurorul 
anulează ordonanţa pe care a emis-o”.
86. Articolul 275:
la punctul 5), cuvintele „ , cu excepţia cazurilor de reabilitare” se exclud;
punctul 6) se completează în final cu cuvintele „sau plîngerea prealabilă a fost retrasă”.
87. La articolul 279:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Acţiunile procesuale se efectuează în strictă conformitate cu prevederile prezentului cod şi numai după înregis-
trarea sesizării cu privire la infracţiune. Acţiunile de urmărire penală pentru efectuarea cărora este necesară autori-
zarea judecătorului de instrucţie, precum şi măsurile procesuale de constrîngere sînt pasibile de realizare doar după 
pornirea urmăririi penale, dacă legea nu prevede altfel.”
la alineatul (4), după cuvintele „În cazul infracţiunilor flagrante,” se introduc cuvintele „precum şi în cazurile ce nu 
suferă amînare,”.
88. Articolele 284, 285 şi 286 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 284. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală
(1) Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală este actul de reabilitare şi finalizare în privinţa persoanei a oricăror 
acţiuni de urmărire penală în legătură cu fapta anterior imputată.
(2) Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală are loc cînd aceasta este bănuit sau învinuit şi se constată că:
1) fapta nu a fost săvîrşită de bănuit sau învinuit;
2) există vreuna din circumstanţele prevăzute la art.275 pct. 1)–3), inclusiv dacă fapta constituie o contravenţie;
3) există cel puţin una din cauzele prevăzute la art.35 din Codul penal.
(3) Procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, în cazul în care constată temeiurile pre-
văzute la alin.(2), dispune, prin ordonanţă motivată, scoaterea persoanei de sub urmărirea penală. 
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Persoana poate fi scoasă de sub urmărirea penală integral sau numai cu privire la un capăt de acuzare.
(4) Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală se face conform prevederilor prezentului cod care reglementează 
încetarea urmăririi penale, ce se aplică în mod corespunzător.
(5) Concomitent cu scoaterea persoanei de sub urmărirea penală în cazurile prevăzute la alin.(2) pct. 2) şi 3), dacă 
fapta penală nu se impută altei persoane şi nu este necesară continuarea procesului penal, prin aceeaşi ordonanţă se 
dispune şi clasarea cauzei penale.
(6) Dacă se dispune scoaterea persoanei de sub urmărirea penală doar cu privire la un capăt de acuzare sau în cazul 
prevăzut la alin.(2) pct. 1) ori dacă din alte considerente este necesară continuarea urmăririi penale, procurorul, 
după caz, restituie cauza penală organului de urmărire penală, cu indicaţia respectivă, fixînd termenul de urmărire 
penală, sau dispune o altă soluţie în conformitate cu prezentul cod.
Articolul 285. Încetarea urmăririi penale
(1) Încetarea urmăririi penale este actul de liberare a persoanei de răspunderea penală şi de finisare a acţiunilor pro-
cedurale, în cazul în care pe temei de nereabilitare legea împiedică continuarea acesteia.
(2) Încetarea urmăririi penale are loc în cazurile de nereabilitare a persoanei, prevăzute la art.275 pct. 4)–9) din pre-
zentul cod, precum şi dacă există cel puţin una din cauzele prevăzute la art.53 din Codul penal sau dacă se constată că: 
1) plîngerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care ur-
mărirea penală poate fi pornită numai în baza plîngerii prealabile sau legea penală permite împăcarea; 
2) persoana nu a atins vîrsta la care poate fi trasă la răspundere penală;
3) persoana a săvîrşit o faptă prejudiciabilă fiind în stare de iresponsabilitate şi nu este necesară aplicarea măsurilor 
de constrîngere cu caracter medical.
(3) Încetarea urmăririi penale în privinţa persoanei are loc în orice moment al urmăririi penale dacă se constată 
existenţa temeiurilor prevăzute la alin.(2).
(4) Încetarea urmăririi penale se dispune de către procuror prin ordonanţă din oficiu sau la propunerea organului 
de urmărire penală. 
(5) Pe lîngă elementele prevăzute la art.255, ordonanţa de încetare a urmăririi penale trebuie să cuprindă datele 
privind persoana şi fapta la care se referă încetarea urmăririi penale, temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se 
dispune încetarea urmăririi penale, precum şi informaţia privind condiţiile de intrare în vigoare şi ordinea de con-
testare a ordonanţei.
(6) La încetarea urmăririi penale, procurorul, dacă este cazul, dispune şi:
1) revocarea măsurii preventive şi a altor măsuri procesuale în modul prevăzut de lege;
2) restituirea cauţiunii în cazurile şi în modul prevăzut de lege;
3) aplicarea măsurilor de siguranţă;
4) încasarea cheltuielilor judiciare sau alte acţiuni prevăzute de lege.
(7) Încetarea urmăririi penale şi liberarea persoanei de răspundere penală nu pot avea loc contrar voinţei acesteia ori 
a reprezentantului legal, inclusiv în cazul cererii de reabilitare a persoanei decedate. În acest caz, urmărirea penală 
continuă.
(8) Dacă constată că nu este cazul să dispună încetarea urmăririi sau a dispus încetarea parţială ori dacă din alte 
considerente persistă necesitatea continuării procesului penal, procurorul, după caz, restituie cauza penală organului 
de urmărire penală, cu indicaţia respectivă, fixînd termenul urmăririi penale, sau ia o altă decizie în conformitate cu 
prezentul cod.
(9) Concomitent cu încetarea integrală a urmăririi penale, dacă fapta penală nu se impută altei persoane şi nu este 
necesară continuarea procesului penal, prin aceeaşi ordonanţă se dispune şi clasarea cauzei penale.
(10) Dacă fapta constituie o contravenţie sau dacă liberarea de răspundere penală are loc în conformitate cu art.55 
din Codul penal, procurorul, în condiţiile legii, aplică sancţiunea contravenţională. Dacă aplicarea sancţiunii con-
travenţionale nu ţine de competenţa procurorului, cauza se transmite imediat instanţei de judecată spre examinare.
Articolul 286. Clasarea procesului penal
Clasarea procesului penal este actul de finalizare a oricăror acţiuni procesuale într-o cauză penală sau pe marginea 
unei sesizări cu privire la infracţiune. Clasarea procesului penal se dispune printr-o ordonanţă motivată a procu-
rorului, din oficiu sau la propunerea organului abilitat, fie concomitent cu încetarea urmăririi penale sau scoaterea 
integrală de sub urmărirea penală, fie cînd în cauza penală nu este bănuit sau învinuit şi există una din circumstanţele 
prevăzute la art.275 pct. 1)–3).”
89. La articolul 290 alineatul (1), cifrele „10” se substituie cu cifrele „15”, iar cuvintele „aprobată de procurorul ierar-
hic superior,” se exclud. 
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90. Articolul 292 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Dacă consideră necesar, procurorul, într-un termen rezonabil, efectuează personal acţiunile procesuale pentru 
completarea urmăririi penale sau pentru refacerea acţiunilor efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale, după care 
decide terminarea urmăririi penale, restituirea cauzei sau trimiterea ei la alt organ de urmărire penală.”
91. La articolul 295 alineatul (1), cuvîntul „imediat” se substituie cu cuvintele „în termen de cel mult 15 zile”.
92. Articolul 296:
la alineatul (1), textul „într-un termen ce nu va depăşi 3 zile, iar în cazurile complicate şi voluminoase – într-un ter-
men ce nu va depăşi 10 zile” se substituie cu textul „imediat sau în limitele termenului rezonabil”;
la alineatul (5), după cuvintele „Copia de pe rechizitoriu” se introduce textul „şi informaţia cu privire la durata urmă-
ririi penale, la măsurile preventive aplicate, la durata arestării preventive, la corpurile delicte şi locul lor de păstrare, 
cu privire la acţiunea civilă, la măsurile de ocrotire, la alte măsuri procesuale, precum şi la cheltuielile judiciare”.
93. Articolele 2961 şi 2962 se abrogă.
94. Titlul capitolului VII din titlul I va avea următorul cuprins:

„Capitolul VII 
CONTROLUL DE CăTRE PROCUROR AL LEGALITăŢII  

ACŢIUNILOR, INACŢIUNILOR ŞI ACTELOR”.

95. Articolul 298 va avea următorul cuprins:
„Articolul 298. Plîngerea împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor organului de urmărire penală şi ale organului 
care exercită activitate specială de investigaţii
(1) Împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate 
specială de investigaţii pot înainta plîngere bănuitul, învinuitul, reprezentantul lor legal, apărătorul, partea vătămată, 
partea civilă, partea civilmente responsabilă şi reprezentanţii acestora, precum şi alte persoane ale căror drepturi şi 
interese legitime au fost lezate de aceste organe.
(2) Plîngerea se adresează procurorului care conduce urmărirea penală şi se depune fie direct la acesta, fie la organul 
de urmărire penală. În cazurile în care plîngerea a fost depusă la organul de urmărire penală, acesta este obligat să o 
înainteze, în termen de 48 de ore de la primirea ei, procurorului împreună cu explicaţiile sale sau ale organului care 
exercită activitate specială de investigaţii, atunci cînd acestea sînt necesare.
(3) Plîngerea depusă în condiţiile prezentului articol nu suspendă executarea acţiunii sau actelor atacate dacă procu-
rorul care conduce urmărirea penală nu consideră aceasta necesar.”
96. La articolul 299, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Procurorul, în termen de cel mult 15 zile de la primirea plîngerii înaintate în condiţiile art.298, este obligat să o 
examineze şi să comunice decizia sa persoanei care a depus plîngerea.”
97. Articolul 2991 va avea următorul cuprins:
„Articolul 2991. Plîngerea împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor procurorului
(1) Persoanele indicate la art.298 alin.(1) pot depune plîngere împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor efectuate 
sau dispuse de procurorul care conduce urmărirea penală sau exercită nemijlocit urmărirea penală ori împotriva 
acţiunilor, inacţiunilor şi actelor care au fost efectuate sau dispuse în baza dispoziţiilor date de procurorul respectiv. 
(2) Plîngerea împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor efectuate sau dispuse de procurorul teritorial sau de cel al 
procuraturii specializate, precum şi de adjuncţii lor, se examinează de Procurorul General sau adjuncţii lui ori de 
procurorii şefi de direcţii, secţii şi servicii ale Procuraturii Generale. Plîngerea împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi 
actelor efectuate sau dispuse de procurorii şefi de direcţii, secţii şi servicii ale Procuraturii Generale se examinează 
de Procurorul General sau adjuncţii lui.
(3) Plîngerea se adresează, în termen de 15 zile din momentul efectuării acţiunii, inacţiunii sau de cînd s-a luat 
cunoştinţă de act, procurorului ierarhic superior şi se depune fie direct la acesta, fie la procurorul care conduce sau 
exercită nemijlocit urmărirea penală. În cazul în care plîngerea a fost depusă la procurorul care conduce sau exercită 
nemijlocit urmărirea penală, acesta este obligat să o înainteze, în termen de 48 de ore de la primirea ei, procurorului 
ierarhic superior împreună cu explicaţiile sale, atunci cînd acestea sînt necesare.
(4) Ordonanţa prin care procurorul ierarhic superior a soluţionat plîngerea poate fi contestată la judecătorul de 
instrucţie.”
98. Codul se completează cu articolul 2992 cu următorul cuprins:
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„Articolul 2992. Examinarea plîngerii
(1) Plîngerea se examinează de către procurorul ierarhic superior în termenul şi în condiţiile prevăzute la art.299, care 
se aplică în mod corespunzător. În cazurile în care plîngerea este admisă, procurorul ierarhic superior este în drept:
1) să schimbe temeiul de drept al actului procesual contestat;
2) să anuleze sau să modifice actul procesual contestat ori unele elemente de fapt în baza cărora s-a dispus actul 
contestat.
(2) În cazurile în care examinarea plîngerii înaintate este de competenţa judecătorului de instrucţie, procurorul sau, 
după caz, procurorul ierarhic superior, în termen de 5 zile, trimite plîngerea împreună cu materialele respective de 
urmărire penală la judecătorul de instrucţie.”
99. Articolul 300:
la alineatul (1), cuvintele „măsurilor operative de investigaţii” se substituie cu cuvintele „măsurilor speciale de investigaţii”;
la alineatul (2), cuvintele „activitate operativă de investigaţii” se substituie cu cuvintele „activitate specială de investigaţii”;
la alineatul (4), cuvintele „măsurii operative de investigaţii” se substituie cu cuvintele „măsurii speciale de investigaţii”.
100. Articolele 303 şi 304 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 303. Măsurile speciale de investigaţii efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie
Cu autorizarea judecătorului de instrucţie se efectuează măsurile speciale de investigaţii legate de limitarea inviola-
bilităţii vieţii private a persoanei, pătrunderea în încăpere contrar voinţei persoanelor care locuiesc în ea. 
Articolul 304. Demersurile privind autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de inves-
tigaţii sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere 
(1) Temei pentru începerea procedurii de autorizare a efectuării acţiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de 
investigaţii sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere îl constituie ordonanţa motivată a organului învestit 
cu astfel de împuterniciri, în conformitate cu prezentul cod, şi demersul procurorului prin care se solicită acordul 
pentru efectuarea acţiunilor respective. 
(2) Partea descriptivă a ordonanţei va conţine: descrierea faptei incriminate, locul, timpul şi modul săvîrşirii acesteia, 
forma vinovăţiei, consecinţele infracţiunii în baza cărora se stabilesc acţiunile de urmărire penală sau măsurile speci-
ale de investigaţii necesare pentru a fi efectuate, rezultatele care trebuie să fie obţinute în urma efectuării acestor ac-
ţiuni/măsuri, termenul de efectuare a acţiunilor respective, locul efectuării lor, responsabilii de executare, metodele 
de fixare a rezultatelor şi alte date ce au importanţă pentru adoptarea de către judecătorul de instrucţie a unei hotărîri 
legale şi întemeiate. La ordonanţă se anexează materialele ce confirmă necesitatea efectuării acestor acţiuni/măsuri.” 
101. La articolul 305: 
titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Articolul 305. Modul de examinare a demersurilor referitoare la efectuarea acţiunilor de urmărire penală, măsuri-
lor speciale de investigaţii sau la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere”;
la alineatul (1), cuvintele „măsurilor operative de investigaţii” se substituie cu cuvintele „măsurilor speciale de inves-
tigaţii”, iar cuvintele „activitatea operativă de investigaţii” – cu cuvintele „activitatea specială de investigaţii”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) Demersul referitor la cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi în-
registrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat, referitor la supravegherea domiciliului prin utilizarea 
mijloacelor tehnice, la interceptarea şi înregistrarea comunicărilor, la monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor te-
legrafice şi electronice şi referitor la monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia fi-
nanciară se examinează de judecătorul de instrucţie imediat, dar nu mai tîrziu de 4 ore de la primirea demersului.” 
la alineatul (7), cuvintele „măsurii operative de investigaţii” se substituie cu cuvintele „măsurii speciale de investigaţii”;
alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) Încheierea judecătorului de instrucţie adoptată în condiţiile prezentului articol poate fi contestată cu recurs la 
curtea de apel.”
102. La articolul 306, cuvintele „măsurilor operative de investigaţii” se substituie, inclusiv în titlu, cu cuvintele „mă-
surilor speciale de investigaţii”, cuvintele „măsurile operative de investigaţii” – cu cuvintele „măsurile speciale de 
investigaţii”, iar după cuvintele „autorizarea acţiunii sau respingerea ei”
se introduce textul „în caz de existenţă a obiecţiilor apărătorului, reprezentantului legal, bănuitului, învinuitului, 
inculpatului, motivîndu-se admiterea sau neadmiterea lor la aplicarea măsurii de constrîngere”.
103. La articolul 307, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Constatînd necesitatea de a alege în privinţa bănuitului măsura arestării preventive sau arestării la domiciliu, 
procurorul, din oficiu sau la propunerea ofiţerului de urmărire penală, înaintează în instanţa judecătorească un 
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demers privind alegerea măsurii preventive. În demersul procurorului se indică: fapta care face obiectul bănuirii, 
prevederile legale în care aceasta se încadrează şi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvîrşită, motivul, 
temeiul şi necesitatea aplicării arestării preventive sau arestării la domiciliu, precum şi faptul că bănuitului i s-au 
explicat consecinţele încălcării măsurii preventive. La demers se anexează materialele care confirmă temeiurile de 
aplicare a arestării preventive sau arestării la domiciliu. Demersul şi materialele care confirmă temeiurile de aplicare 
a arestării preventive sau arestării la domiciliu se prezintă avocatului în momentul depunerii demersului cu privire 
la aplicarea arestării preventive sau arestării la domiciliu şi judecătorului de instrucţie.”
104. La articolul 308, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Constatînd necesitatea de a alege în privinţa învinuitului măsura arestării preventive sau arestării la domiciliu 
ori de a prelungi durata ţinerii sub arest, procurorul înaintează în instanţa judecătorească un demers privind alegerea 
măsurii preventive sau prelungirea duratei arestării învinuitului. În demersul procurorului se indică: fapta care face 
obiectul învinuirii, prevederile legale în care aceasta se încadrează şi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea 
săvîrşită, motivul, temeiul şi necesitatea aplicării arestării preventive sau arestării la domiciliu, precum şi faptul că în-
vinuitului i s-au explicat consecinţele încălcării măsurii preventive. La demers se anexează materialele care confirmă 
temeiurile de aplicare a arestării preventive şi arestării la domiciliu. Demersul şi materialele care confirmă temeiurile 
de aplicare a arestării preventive sau arestării la domiciliu se prezintă avocatului în momentul depunerii demersului 
cu privire la aplicarea arestării preventive sau arestării la domiciliu şi judecătorului de instrucţie.”
105. Articolul 313:
în titlu, cuvintele „activitate operativă de investigaţii” se substituie cu cuvintele „activitate specială de investigaţii”; 
la alineatul (1), cuvintele „activitate operativă de investigaţii” se substituie cu cuvintele „activitate specială de investigaţii”.
106. La articolul 319, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Neînfăţişarea părţii în instanţa de judecată nu 
împiedică examinarea cauzei dacă în instanţă s-a prezentat avocatul ales sau avocatul care acordă asistenţă juridică 
garantată de stat, care a luat legătura cu partea reprezentată.”
107. La articolul 320: 
titlul articolului se completează în final cu textul „ . Renunţarea la învinuire”;
la alineatul (3), cuvintele „poate fi sancţionat” se substituie cu cuvintele „este sancţionat”;
articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: 
„(5) Dacă, în procesul judecării cauzei, ansamblul de probe cercetate de instanţa de judecată nu confirmă învinuirea 
adusă inculpatului, procurorul este obligat să renunţe parţial sau integral la învinuire. Renunţarea procurorului la 
învinuire se face prin ordonanţă motivată şi atrage adoptarea de către instanţa de judecată a unei sentinţe de achitare 
sau de încetare a procesului penal.”
108. La articolul 322 alineatul (3), cuvintele „poate fi sancţionat” se substituie cu cuvintele „este sancţionat”.
109. La articolul 329 alineatul (2), textul „art.312” se substituie cu textul „art.311 şi 312”.
110. La articolul 332 alineatul (1), textul „pct. 2)–9)” se substituie cu textul „pct. 5)–9)”.
111. La articolul 334 alineatul (3), sintagma „Consiliul Baroului” se substituie cu sintagma „Uniunea Avocaţilor”.
112. Articolul 338 va avea următorul cuprins:
„Articolul 338. Soluţionarea cauzei
(1) Judecătorul care judecă cauza unipersonal stabileşte după încheierea susţinerilor orale locul, data şi ora pronun-
ţării hotărîrii motivate. 
(2) În cazul în care cauza se judecă de un complet de judecători, în urma deliberării se adoptă dispozitivul hotărîrii 
sau hotărîrea integrală, în ultimul caz pronunţîndu-se asupra tuturor aspectelor esenţiale. Pronunţarea dispozitivului 
hotărîrii sau a hotărîrii integrale este publică, fapt despre care se consemnează în procesul-verbal. 
(3) Hotărîrea motivată se pronunţă în termen de pînă la 30 de zile. În situaţii excepţionale, cînd, raportată la com-
plexitatea cauzei, pronunţarea nu poate avea loc în termenul prevăzut, instanţa poate amîna pronunţarea pentru cel 
mult 15 zile.
(4) Copia de pe hotărîrea motivată se înmînează participanţilor prezenţi la şedinţa de judecată. Participanţilor care 
nu s-au prezentat în şedinţa de judecată li se expediază, în termen de 3 zile, copia de pe hotărîrea motivată.”
113. La articolul 339:
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Hotărîrea motivată se semnează de toţi judecătorii care au participat la deliberare.”
articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
„(8) Dacă unul dintre judecătorii completului de judecată nu are posibilitatea de a semna hotărîrea, în locul lui sem-
nează preşedintele şedinţei, iar dacă şi acesta este în imposibilitate de a semna, în locul lui semnează preşedintele 
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instanţei. În toate cazurile, în hotărîre se menţionează cauza imposibilităţii de a semna.”
114. La articolul 340 alineatul (1), cuvintele „Hotărîrea adoptată” se substituie cu cuvintele „Partea dispozitivă a 
hotărîrii motivate”.
115. La articolul 341, alineatul (4) se abrogă.
116. Articolul 343 se abrogă.
117. Articolul 344 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 344. Repartizarea cauzei parvenite pentru judecare
(1) Cauza penală parvenită în instanţă se repartizează, în termen de o zi, judecătorului sau, după caz, completului de 
judecată în mod aleatoriu, prin intermediul programului informaţional automatizat de gestionare a dosarelor.
(2) Extrasul din programul informaţional automatizat sau încheierea preşedintelui instanţei de judecată cu privire la 
repartizarea aleatorie a cauzei se anexează la dosar.”
118. Codul se completează cu articolul 3441 cu următorul cuprins:
„Articolul 3441. Soluţionarea cauzei în procedura medierii ori împăcării părţilor
(1) În cazul învinuirii persoanei în săvîrşirea unei infracţiuni uşoare ori mai puţin grave, iar în cazul minorilor – şi 
a unei infracţiuni grave prevăzute la cap. II–VI din Codul penal, precum şi în cazurile prevăzute la art.276 alin.(1) 
din prezentul cod, instanţa de judecată, pînă la punerea pe rol a cauzei, în termen de cel mult 3 zile de la data reparti-
zării cauzei, la solicitarea părţilor, adoptă o încheiere prin care dispune efectuarea procedurii medierii ori împăcării 
părţilor.
(2) Încheierea va cuprinde date de către cine a fost adoptată, date despre persoana învinuită şi esenţa învinuirii, 
indicaţia de a întreprinde măsuri de soluţionare a cauzei în procedura medierii ori împăcării părţilor, numele medi-
atorului care va efectua procedura de mediere, stabilind un nou termen rezonabil pentru mediere.
(3) Încheierea se transmite mediatorului, persoanei învinuite, părţii vătămate, procurorului şi apărătorului.
(4) Mediatorul purcede imediat la efectuarea procedurii de mediere şi, dacă părţile s-au conciliat, întocmeşte un 
contract de mediere, care se semnează de către părţi şi se prezintă instanţei de judecată în procedura căreia se află 
cauza penală. În cazul în care concilierea părţilor nu a avut loc, mediatorul întocmeşte un aviz motivat, pe care îl 
prezintă instanţei de judecată.”
119. Articolul 351 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) La stabilirea datei şi orei pentru judecarea cauzei se va lua în considerare complexitatea acţiunilor ce urmează a 
fi întreprinse de către părţi pînă la judecarea cauzei, numărul şi posibilitatea de prezentare a părţilor, martorilor, re-
prezentanţilor, apărătorului, însă nu poate depăşi termenul de 30 de zile de la data desfăşurării şedinţei preliminare. 
În cazul prevăzut la alin.(6), termenul poate fi prelungit cu 15 zile.”
120. În titlul II capitolul III, secţiunea 1 se completează cu articolul 3641 cu următorul cuprins:
„Articolul 3641. Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
(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.
(3) În cadrul şedinţei preliminare sau pînă la începerea cercetării judecătoreşti, instanţa îl întreabă pe inculpat dacă 
solicită ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi asupra 
cărora nu are obiecţii, apoi acordă cuvîntul procurorului, părţii vătămate şi celorlalte părţi asupra cererii formulate.
(4) Instanţa de judecată admite, prin încheiere, cererea dacă din probele administrate rezultă că faptele inculpatului 
sînt stabilite şi dacă sînt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse şi proce-
dează la audierea inculpatului potrivit regulilor de audiere a martorului.
(5) În caz de admitere a cererii, preşedintele explică persoanei vătămate dreptul de a deveni parte civilă şi întreabă 
partea civilă, partea civilmente responsabilă dacă propun administrarea de probe, după care instanţa procedează la 
dezbateri judiciare. Dezbaterile judiciare se compun din discursurile procurorului, apărătorului şi inculpatului, care 
pot lua încă o dată cuvîntul în formă de replică. 
(6) În caz de admitere a cererii privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, 
sentinţa se adoptă în condiţiile prevăzute de prezentul cod, cu derogările din prezentul articol. 
(7) În caz de soluţionare a cauzei prin aplicarea prevederilor alin.(1), dispoziţiile art.382–398 se aplică în mod co-
respunzător. Partea introductivă a sentinţei conţine, pe lîngă datele expuse la art.393, menţiunea despre judecarea 
cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. 
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(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 reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă pre-
văzute 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.
(9) În caz de respingere a cererii, instanţa dispune judecarea cauzei în procedură generală.”
121. La articolul 373 alineatul (2), cuvintele „interceptarea comunicărilor, examinarea corespondenţei ridicate” se 
substituie cu cuvintele „efectuarea măsurilor speciale de investigaţii”.
122. La articolul 383, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) La reluarea cercetării judecătoreşti, în caz de neprezentare a părţilor la pronunţare, instanţa numeşte o nouă dată 
pentru şedinţă, ce nu poate depăşi termenul de 15 zile de la data stabilită pentru pronunţare, cu citarea părţilor şi a 
persoanelor interesate.”
123. Articolul 393 se completează cu punctul 7) cu următorul cuprins:
„7) datele referitoare la termenul de examinare a cauzei.”
124. Articolul 399 se abrogă.
125. La articolul 400, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Sentinţele pot fi atacate cu apel în vederea unei noi judecări în fapt şi în drept a cauzei, cu excepţia sentinţelor 
pronunţate de către instanţele judecătoreşti privind infracţiunile pentru a căror săvîrşire legea prevede exclusiv pe-
deapsă nonprivativă de libertate.”
126. Articolul 402:
la alineatul (1), textul „sau, în cazul înaintării cererii în condiţiile art.399 alin.(2), de la data înmînării copiei de pe 
sentinţa redactată” se exclude;
alineatul (2) se abrogă.
127. La articolul 404 alineatul (1), cuvintele „sau redactarea” se exclud.
128. La articolul 405 alineatul (3), cuvîntul „primarul” se substituie cu cuvintele „secretarul consiliului local al”.
129. Articolul 406 se abrogă.
130. La articolul 407 alineatul (2), cuvîntul „doar” se substituie cu cuvîntul „şi”.
131. La articolul 412, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Cauzele penale parvenite cu apel se repartizează în ordinea prevăzută la art.344.”
132. Articolele 413 şi 414 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 413. Procedura judecării apelului 
(1) La judecarea apelului se aplică regulile generale pentru judecarea cauzelor în primă instanţă, cu excepţiile prevă-
zute în Partea specială titlul II capitolul IV secţiunea 1.
(2) Preşedintele şedinţei anunţă cauza ce urmează a fi judecată şi verifică prezenţa părţilor, apoi anunţă numele şi 
prenumele judecătorilor din completul de judecată, ale procurorului, ale grefierului, precum şi ale interpretului şi 
traducătorului dacă aceştia participă, ale apărătorului şi precizează dacă nu au fost formulate cereri de recuzare.
După aceasta, preşedintele şedinţei verifică dacă părţile prezente au făcut alte cereri sau demersuri şi asupra lor in-
stanţa de apel dă o încheiere. 
(3) Instanţa de apel, la cererea părţilor, poate cerceta suplimentar probele administrate în primă instanţă şi poate 
administra probe noi.
(4) În cazul în care invocă necesitatea administrării de noi probe, părţile trebuie să indice aceste probe şi mijloacele 
cu ajutorul cărora pot fi administrate, precum şi motivele care au împiedicat prezentarea lor în primă instanţă.
(5) Preşedintele şedinţei oferă cuvîntul apelantului, intimatului, apărătorilor şi reprezentanţilor lor, apoi procuroru-
lui. Dacă între apelurile declarate se află şi apelul procurorului, primul cuvînt îl are acesta.
(6) Părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi apărute în procesul dezbaterilor. 
(7) Inculpatul are cel din urmă cuvîntul.
(8) În şedinţa de judecată se întocmeşte un proces-verbal în conformitate cu prevederile art.336. 
Articolul 414. Judecarea apelului
(1) Instanţa de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate în baza probelor examinate 
de prima instanţă, conform materialelor din cauza penală, şi în baza oricăror probe noi prezentate instanţei de apel.
(2) Instanţa de apel verifică declaraţiile şi probele materiale examinate de prima instanţă prin citirea lor în şedinţa de 
judecată, cu consemnarea în procesul-verbal.
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(3) În cazul în care declaraţiile persoanelor care au fost audiate în prima instanţă se contestă de către părţi, la so-
licitarea acestora, persoanele care le-au depus pot fi audiate în instanţa de apel conform regulilor generale pentru 
examinarea cauzelor în primă instanţă.
(4) În vederea soluţionării apelului, instanţa de apel poate da o nouă apreciere probelor.
(5) Instanţa de apel se pronunţă asupra tuturor motivelor invocate în apel.
(6) Instanţa de apel nu este în drept să-şi întemeieze concluziile pe probele cercetate de prima instanţă dacă ele nu au 
fost verificate în şedinţa de judecată a instanţei de apel şi nu au fost consemnate în procesul-verbal. 
(7) În cazul sesizării de către părţi a nerespectării termenului rezonabil de judecare a cauzei de către prima instanţă, 
instanţa de apel se expune şi asupra nerespectării acestui termen.”
133. Articolul 415:
alineatul (1):
la punctul 2), cuvintele „rejudecă cauza” se exclud;
alineatul se completează cu punctul 3) cu următorul cuprins:
„3) admite apelul, casează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărîre a fost 
anulată. Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărîre a fost anulată se dispune numai atunci cînd nu a fost citat in-
culpatul, nu i s-a asigurat dreptul la interpret, nu a fost asistat de un avocat sau au fost încălcate prevederile art.33 35.”
articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Judecînd apelul declarat împotriva sentinţei de achitare, instanţa de apel nu este în drept să pronunţe o hotărîre 
de condamnare fără audierea învinuitului prezent, precum şi a martorilor acuzării solicitaţi de părţi. Martorii acu-
zării se audiază din nou în cazul în care declaraţiile lor constituie o mărturie acuzatorie, susceptibilă să întemeieze 
într-un mod substanţial condamnarea inculpatului.”
134. La articolul 417, alineatul (1) se completează cu punctele 51) şi 91) cu următorul cuprins:
„51) datele referitoare la termenul de examinare a cauzei;” 
„91) menţiunea cu privire la ultimul act procedural rămas valabil de la care procesul trebuie să-şi reia cursul. În caz 
contrar, toate actele procedurale sînt desfiinţate de drept;”.
135. La articolul 418:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Deliberarea şi adoptarea deciziei se efectuează conform prevederilor art.338 şi 339.”
alineatele (2), (3), (4) şi (5) se abrogă;
la alineatul (6), cuvîntul „redactarea” se substituie cu cuvîntul „pronunţarea”.
136. Articolul 419 se completează în final cu textul „ , care se aplică în mod corespunzător”.
137. În titlul II capitolul IV, secţiunea 1 se completează cu articolul 4191 cu următorul cuprins:
„Articolul 4191. Limitele rejudecării
Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărîrii instanţei de apel în măsura în care situaţia de fapt rămîne 
cea avută în vedere la soluţionarea apelului.”
138. Articolul 422 va avea următorul cuprins:
„Articolul 422. Termenul de declarare
Termenul de recurs este de 30 de zile de la data pronunţării deciziei.”
139. Articolul 427 alineatul (1):
la punctul 1), cuvintele „după materie sau” se exclud;
la punctul 6), textul „dispozitivul hotărîrii redactate nu corespunde cu dispozitivul pronunţat după deliberare” se 
substituie cu textul „instanţa a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluţia instanţei”;
punctul 10) va avea următorul cuprins:
„10) s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale;”.
140. Articolul 433 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Recursul se judecă în termen rezonabil.”
141. La articolul 436 alineatul (4), textul „ , precum şi în cazul cînd procurorul la rejudecare în instanţa de apel, for-
mulează o nouă învinuire mai gravă potrivit art.326” se exclude.
142. La articolul 437 alineatul (1), punctul 2) se abrogă.
143. La articolul 439, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Termenul de recurs împotriva hotărîrilor pentru care legea nu prevede calea de atac a apelului este de 15 zile de 
la data pronunţării hotărîrii.”
144. La articolul 452, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
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145. Articolele 453 şi 454 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 453. Temeiurile pentru recurs în anulare
(1) Hotărîrile irevocabile pot fi atacate cu recurs în anulare în scopul reparării erorilor de drept comise la judecarea 
cauzei, în cazul în care un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărîrea atacată, inclusiv cînd 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului informează Guvernul Republicii Moldova despre depunerea cererii. 
(2) Recursul în anulare este inadmisibil dacă nu se întemeiază pe temeiurile prevăzute în prezentul articol sau este 
declarat repetat.
Articolul 454. Termenul de declarare a recursului în anulare
Recursul în anulare poate fi declarat în termen de 6 luni de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti sau, 
în cazul în care cererea a fost comunicată Guvernului Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, de la data comunicării ei.”
146. La articolul 455 alineatul (2) punctul 7), textul „ , iar în cazul declarării recursului în anulare în defavoarea 
condamnatului sau a persoanei achitate ori în privinţa căreia a fost încetat procesul penal – care viciu fundamental 
în cadrul procedurii precedente a afectat hotărîrea atacată, şi prin ce cauza dată prezintă interes deosebit pentru 
jurisprudenţă” se exclude.
147. Articolul 456:
la alineatul (2), cuvintele „sau împotriva hotărîrii Plenului” se exclud;
la alineatul (3), sintagma „Plenului Curţii Supreme de Justiţie” se substituie cu sintagma „Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie”.
148. La articolul 457 alineatul (1), sintagma „Plenul Curţii Supreme de Justiţie” se substituie cu sintagma „Colegiul 
penal al Curţii Supreme de Justiţie”.
149. La articolul 458, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Revizuirea poate fi cerută în cazurile în care:
1) s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni în timpul urmăririi penale sau în legă-
tură cu judecarea cauzei;
2) s-au stabilit alte circumstanţe de care instanţa nu a avut cunoştinţă la emiterea hotărîrii şi care, independent sau 
împreună cu circumstanţele stabilite anterior, dovedesc că cel condamnat este nevinovat ori a săvîrşit o infracţiune 
mai puţin gravă sau mai gravă decît cea pentru care a fost condamnat sau dovedesc că cel achitat sau persoana cu 
privire la care s-a dispus încetarea procesului penal este vinovat/vinovată;
3) două sau mai multe hotărîri judecătoreşti irevocabile nu se pot concilia;
4) Curtea Constituţională a recunoscut drept neconstituţională prevederea legii aplicată în cauza respectivă.”
150. La articolul 460:
alineatul (1) se completează în final cu textul: „În cazul temeiurilor prevăzute la art.458 alin.(3) pct. 3) şi 4), proce-
dura de revizuire se deschide în baza cererii adresate instanţei de judecată care a judecat cauza în primă instanţă.”
la alineatul (4), după cuvintele „să sesizeze procurorul” se introduc cuvintele „sau, după caz, instanţa de judecată”;
la alineatul (6), textul „art.458” se substituie cu textul „art.458 alin.(3) pct. 1)–3)”;
articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
„(61) Dacă se constată existenţa temeiului prevăzut la art.458 alin.(3) pct. 4), instanţa de judecată admite prin înche-
iere cererea şi rejudecă cauza.”
151. Codul se completează cu articolele 4641, 4651– 4654 cu următorul cuprins:
„Articolul 4641. Revizuirea cauzei în urma pronunţării hotărîrii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(1) Hotărîrile irevocabile pronunţate în cauzele în care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o în-
călcare a drepturilor sau a libertăţilor fundamentale ale omului ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol ca urmare a 
soluţionării amiabile a litigiului dintre stat şi reclamanţi pot fi supuse revizuirii dacă cel puţin una dintre consecinţele 
grave ale încălcării Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor 
adiţionale la aceasta continuă să se producă şi nu poate fi remediată decît prin revizuirea hotărîrii pronunţate.
(2) Pot cere revizuirea:
a) persoana al cărei drept a fost încălcat;
b) rudele condamnatului, chiar după moartea acestuia, numai dacă cererea este formulată în favoarea condamnatu-
lui;
c) procurorul.
(3) Cererea de revizuire se depune la Curtea Supremă de Justiţie, care judecă cererea în complet format din 5 jude-
cători.
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(4) Cererea de revizuire se face în termen de un an de la data publicării hotărîrii Curţii Europene a Drepturilor Omu-
lui în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(5) După sesizare, instanţa poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului sau la cererea părţii, suspendarea 
executării hotărîrii atacate.
(6) Participarea procurorului la examinarea cauzei este obligatorie.
(7) La judecarea cererii de revizuire, părţile se citează. Părţii aflate în detenţie i se asigură prezenţa la judecată.
(8) Dacă părţile sînt prezente la judecarea cererii de revizuire, instanţa ascultă şi mărturiile acestora.
(9) Instanţa examinează cererea în baza actelor cauzei penale şi se pronunţă prin decizie.
(10) Instanţa respinge cererea în cazul în care constată că este tardivă sau neîntemeiată.
(11) Dacă constată că cererea este întemeiată, instanţa:
1) desfiinţează, în parte, hotărîrea atacată sub aspectul dreptului încălcat şi rejudecă cauza potrivit dispoziţiilor 
art.434–436, care se aplică în mod corespunzător; 
2) dispune, în cazul în care este necesară administrarea de probe, rejudecarea în ordine de revizuire la instanţa de 
judecată în faţa căreia s-a produs încălcarea dreptului.
(12) Examinarea cauzei se efectuează conform procedurii de revizuire.”
„Articolul 4651. Recursul în interesul legii
(1) Recursul în interesul legii este calea extraordinară de atac prin care se asigură interpretarea şi aplicarea unitară a 
legii penale şi de procedură penală pe întreg teritoriul ţării.
(2) Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, Procurorul 
General sau preşedintele Uniunii Avocaţilor poate să ceară Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie să se pro-
nunţe asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti învestite cu soluţionarea 
cauzei în ultimă instanţă.
(3) Cererea trebuie să cuprindă soluţiile diferite date problemei de drept şi motivarea acestora, jurisprudenţa rele-
vantă a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului, opiniile exprimate în doctrină relevante în 
domeniu, precum şi soluţia ce se propune a fi pronunţată în recursul în interesul legii.
(4) Cererea de recurs în interesul legii trebuie să fie însoţită, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă, de copii ale 
hotărîrilor judecătoreşti irevocabile din care rezultă că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost 
soluţionate în mod diferit de instanţele judecătoreşti învestite cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă.
Articolul 4652. Condiţiile de admisibilitate
Recursul în interesul legii este admisibil numai dacă se face dovada că problemele de drept care formează obiectul 
judecăţii au fost soluţionate în mod diferit prin hotărîri judecătoreşti irevocabile, care se anexează la cerere.
Articolul 4653. Judecarea recursului în interesul legii
(1) Recursul în interesul legii se judecă de Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie. Pentru judecarea cauzei sub 
toate aspectele, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie poate completa completul de judecată cu trei judecători din 
alt colegiu al Curţii Supreme de Justiţie.
(2) La primirea cererii, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie desemnează în mod aleatoriu trei judecători din Co-
legiul penal al Curţii Supreme de Justiţie pentru a întocmi un raport asupra recursului în interesul legii.
(3) În vederea întocmirii raportului, preşedintele completului de judecată poate solicita opinia scrisă a unor specia-
lişti recunoscuţi în domeniu asupra chestiunilor de drept soluţionate diferit.
(4) Raportul cuprinde soluţiile diferite date problemei de drept şi motivarea pe care acestea se fundamentează, juris-
prudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului, opiniile exprimate în doctrină 
relevante în domeniu, precum şi opinia specialiştilor consultaţi. Totodată, judecătorii raportori întocmesc şi moti-
vează proiectul soluţiei ce se propune a fi dată recursului în interesul legii.
(5) Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie fixează termenul de judecare a recursului în interesul legii. Şedinţa Co-
legiului penal al Curţii Supreme de Justiţie se convoacă de preşedintele instanţei cu cel puţin 20 de zile înainte de 
desfăşurarea acesteia. La convocare fiecare judecător primeşte o copie de pe raportul cu soluţia propusă. 
(6) La şedinţă participă toţi judecătorii în funcţie care fac parte din Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie, cu 
excepţia celor care din motive obiective nu pot participa. Şedinţa are loc în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul ju-
decătorilor în funcţie. Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie prezidează şedinţa Colegiului penal al Curţii Supreme 
de Justiţie la judecarea recursului în interesul legii.
(7) Recursul în interesul legii se susţine în faţa Plenului Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie de către Pro-
curorul General, preşedintele Uniunii Avocaţilor sau de către judecătorul desemnat de preşedintele Curţii Supreme 
de Justiţie.
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(8) Recursul în interesul legii se judecă în cel mult 3 luni de la data sesizării instanţei, iar soluţia se adoptă cu votul 
majorităţii judecătorilor prezenţi. Abţinerea de la vot este interzisă.
Articolul 4654. Hotărîrea şi efectele ei
(1) Asupra cererii de recurs în interesul legii se pronunţă prin decizie.
(2) Decizia pronunţată în interesul legii este obligatorie din ziua pronunţării şi nu are efect asupra cauzelor deja so-
luţionate printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă.
(3) Decizia motivată se publică.”
152. La articolul 468 alineatul (1), textul: „Hotărîrile pronunţate în primă instanţă de către curţile de apel se execută 
de către organul însărcinat cu punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti de pe lîngă judecătoria în raza terito-
rială a căreia îşi are sediul curtea de apel.” se exclude.
153. La articolul 469 alineatul (1), punctul 14) se completează în final cu textul „ , precum şi excluderii din hotărîrea 
de condamnare a unor capete de acuzare dacă persoana condamnată a fost extrădată”.
154. La articolul 470 alineatul (1), textul „6), 8)–16)” se substituie cu textul „6)–16)”.
155. Articolul 471:
la alineatul (1), după cuvintele „ori la demersul organului sau instituţiei care pune în executare pedeapsa” se introdu-
ce textul „ori la demersul procurorului care exercită supravegherea organului sau instituţiei care pune în executare 
pedeapsa. În cazul soluţionării chestiunilor prevăzute la art.469 alin.(1) pct. 1), 4), 7)–9), instituţia care pune în exe-
cutare pedeapsa este obligată să prezinte raportul de evaluare privind comportamentul condamnatului”;
la alineatul (3), cuvintele „La soluţionarea” se substituie cu textul: „Chestiunile prevăzute la art.469 şi 473 se soluţio-
nează doar în sediul instanţei de judecată în şedinţă publică. La soluţionarea”.
156. La articolul 474, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în privinţa persoanelor care, la momentul desfăşurării acţiunii procesu-
ale, nu au împlinit vîrsta de 18 ani. Dispoziţiile privind obiectul probatoriului, durata reţinerii sau arestării preventi-
ve, liberarea de răspundere penală se aplică şi după atingerea vîrstei de 18 ani.”
157. Articolul 475 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 
„(3) Pentru circumstanţele prevăzute în prezentul articol organul de urmărire penală dispune întocmirea referatului 
presentinţial de evaluare psihosocială a minorului.”
158. Articolul 479 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Bănuitul, învinuitul, inculpatul minor poate cere motivat înlăturarea pedagogului şi înlocuirea acestuia cu altul.”
159. Codul se completează cu articolul 4811 cu următorul cuprins:
„Articolul 4811. Drepturile şi obligaţiile martorului minor
(1) Martorul minor are următoarele drepturi:
1) să fie reprezentat la toate etapele procesului de un reprezentant legal şi de avocat;
2) să fie confidenţial în toate etapele procesului penal;
3) să tacă şi să nu se incrimineze pe el însuşi sau pe rudele sale;
4) să facă declaraţii în limba lui maternă sau într-o limba pe care o vorbeşte;
5) să fie asistat gratuit de un interpret; 
6) să dispună de alte drepturi procedurale ale martorului prevăzute la art.90.
(2) Martorul minor în vîrstă de 14–16 ani are dreptul:
1) să recuze interpretul, pedagogul, psihologul implicat la audiere;
2) să refuze participarea reprezentantului;
3) să scrie personal declaraţii, cereri, plîngeri împotriva ofiţerului de urmărire penală, procurorului şi instanţei de 
judecată. 
(3) Refuzul martorului minor la reprezentantul legal nu este obligatoriu pentru ofiţerul de urmărire penală, pentru 
procuror şi pentru instanţa de judecată.
(4) Martorul minor în vîrsta de 16–18 ani, pe lîngă drepturile prevăzute la alin.(1) şi (2), dispune de toate drepturile 
şi obligaţiile unui martor, de dreptul de a fi informat despre toate cererile făcute de reprezentantul lui, precum şi de 
a formula obiecţii asupra acestor acţiuni. În cazul în care, după o discuţie în comun, martorul minor nu şi-a retras 
obiecţiile, reprezentantul legal trebuie să-şi retragă cererea.
(5) Utilizarea forţei fizice împotriva unui martor minor, inclusiv aducerea forţată, este interzisă în toate fazele pro-
cesului penal.”
160. La articolul 505, alineatul (4) se abrogă.
161. Articolul 518 va avea următorul cuprins:
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„Articolul 518. Decizia instanţei
(1) Deliberarea şi adoptarea deciziei se efectuează conform prevederilor art.338, 339 şi 340.
(2) După redactarea deciziei, instanţa de apel remite cauza penală, în termen de cel mult 5 zile, instanţei de fond 
pentru luarea măsurilor de executare, fapt despre care se informează părţile.”
162. Capitolul IX din titlul III se completează cu secţiunea 12 cu următorul cuprins:

„Secţiunea 12  
Echipele comune de investigaţii

Articolul 5402. Echipele comune de investigaţii 
(1) Autorităţile competente din cel puţin două state pot să constituie, de comun acord, o echipă comună de investi-
gaţii cu un obiectiv precis şi pentru o durată limitată, care poate fi prelungită cu acordul tuturor părţilor, în vederea 
desfăşurării urmăririi penale în unul sau în mai multe din statele care constituie echipa. Componenţa echipei comu-
ne de investigaţii este decisă de comun acord.
(2) Echipa comună de investigaţii poate fi creată atunci cînd:
1) în cadrul unei urmăriri penale în curs în statul solicitant se impune efectuarea unor urmăriri penale dificile care 
implică mobilizarea unor mijloace importante ce privesc şi alte state;
2) mai multe state efectuează urmăriri penale care necesită o acţiune coordonată şi concertată în statele respective. 
(3) Cererea de formare a echipei comune de investigaţii poate fi formulată de orice stat implicat. Echipa comună de 
investigaţii este formată în unul dintre statele în care urmează a fi efectuată urmărirea penală. 
(4) Cererea de formare a echipei comune de investigaţii cuprinde autoritatea care a înaintat cererea, obiectul şi 
motivul cererii, identitatea şi naţionalitatea persoanei în cauză, numele şi adresa destinatarului, dacă este cazul şi 
propuneri referitoare la componenţa acesteia.
(5) Componenţii echipei comune de investigaţii desemnaţi de autorităţile Republicii Moldova au calitatea de mem-
bri, în timp ce membrii desemnaţi de un stat străin au calitatea de membri detaşaţi.
(6) Activitatea echipei comune de investigaţii pe teritoriul Republicii Moldova se desfăşoară potrivit următoarelor 
reguli: 
1) conducătorul echipei comune de investigaţii este un reprezentant al autorităţii care participă la urmărirea penală 
din statul membru pe teritoriul căruia funcţionează echipa şi acţionează în limitele competenţelor ce îi revin con-
form dreptului său naţional;
2) acţiunile echipei se desfăşoară conform legii Republicii Moldova. Membrii echipei şi membrii detaşaţi îşi execută 
sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevăzute la pct. 1), ţinînd seama de condiţiile stabilite de propriile autori-
tăţi în acordul privind formarea echipei. 
(7) Membrii detaşaţi pe lînga echipa comuna de investigaţii sînt abilitaţi să fie prezenţi la efectuarea oricăror acte 
procedurale, cu excepţia cazului cînd conducătorul echipei, din motive speciale, decide contrariul.
(8) Atunci cînd echipa comună de investigaţii urmează să efectueze acte procedurale pe teritoriul statului solicitant, 
membrii detaşaţi pot cere autorităţilor lor competente să efectueze actele respective. 
(9) Un membru detaşat pe lîngă echipa comună de investigaţii poate, conform dreptului său naţional şi în limitele 
competenţelor sale, să furnizeze echipei informaţiile care sînt la dispoziţia statului care l-a detaşat, în scopul derulării 
urmăririi penale efectuate de echipă. 
(10) Informaţiile obţinute în mod obişnuit de un membru sau un membru detaşat în cadrul participării la o echipă 
comună de investigaţii şi care nu pot fi obţinute în alt mod de către autorităţile competente ale statelor implicate pot 
fi utilizate: 
1) în scopul pentru care a fost creată echipa; 
2) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmări alte infracţiuni, cu consimţămîntul statului pe teritoriul căruia au fost 
obţinute informaţiile; 
3) pentru a preveni un pericol iminent şi serios pentru securitatea publică, respectînd dispoziţiile prevăzute la pct. 
2); 
4) în alte scopuri, dacă acest lucru este convenit de către statele care au format echipa.
(11) În cazul echipelor comune de investigaţii care funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova, membrii detaşaţi 
ai echipei sînt asimilaţi membrilor din partea Republicii Moldova în ceea ce priveşte infracţiunile săvîrşite împotriva 
acestora sau de către aceştia.”
163. La articolul 559, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
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„(1) Demersul ministrului justiţiei sau al Procurorului General privind recunoaşterea hotărîrii instanţei străine ur-
mează să fie motivat şi se soluţionează de către instanţa judecătorească în a cărei raza teritorială se află Ministerul 
Justiţiei sau Procuratura Generală.”
164. Capitolul IX din titlul III se completează cu secţiunea a 5-a cu următorul cuprins:

„Secţiunea a 5-a 
Rejudecarea în caz de extrădare

Articolul 5591. Rejudecarea celor judecaţi în lipsa lor, în caz de extrădare
(1) În cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsa acesteia, cauza va putea fi reju-
decată, la cererea condamnatului, de către instanţa care a judecat în primă instanţă. Cererea de rejudecare poate fi 
depusă în termen de 6 luni de la predarea condamnatului autorităţilor Republicii Moldova.
(2) Procesul penal nu poate fi redeschis în cazul în care persoana condamnată a solicitat să fie judecată în lipsa ei.
(3) Dispoziţiile art.463–465 se aplică în mod corespunzător.”
Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.
(2) Începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi, toate cauzele penale în judecată se vor transmite la instanţele 
judecătoreşti competente.
(3) Cauzele penale transmise pentru examinare în fond la curţile de apel se vor transmite, în termen de 15 zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi, instanţelor judecătoreşti competente, dacă nu a fost stabilită data şedinţei de 
judecată.
(4) Cauzele penale aflate la examinare în fond la curţile de apel pentru care a fost stabilită data şedinţei de judecată se 
examinează în termen de 3 luni. Dacă, în termen de 3 luni, nu a fost pronunţat niciun act judecătoresc de dispoziţie, 
cauzele se transmit, în termen de 15 zile, spre examinare instanţelor judecătoreşti competente.
(5) Recursurile depuse împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de curţile de apel se vor examina de către 
Curtea Supremă de Justiţie conform prevederilor Codului de procedură penală.
(6) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind 
aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU

Nr.66. Chişinău, 5 aprilie 2012. 

LEGE NR.29 din 06.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:13.03.2012 în Monitorul Oficial nr.48 art.nr.146 
Data intrarii in vigoare:13.03.2012

MODIFICAT 
RMO76 din MO76-80/20.04.12, pag.41

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona judecătorii specializate. În cadrul instanţelor judecătoreşti pot 
funcţiona colegii sau complete de judecată specializate.”
2. Capitolul 5 va avea următorul cuprins:
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„Capitolul 5 
Judecătoriile specializate

Articolul 41. Judecătoriile specializate
(1) Judecătoriile specializate sînt parte componentă a sistemului judecătoresc.
(2) Judecătoriile specializate sînt:
a) Judecătoria Militară;
b) Judecătoria Comercială de Circumscripţie.
(3) Judecătoria Militară şi Judecătoria Comercială de Circumscripţie judecă cauzele date în competenţa lor prin lege.
Articolul 42. Judecătoria Militară
(1) Judecătoria Militară funcţionează în municipiul Chişinău.
(2) În circumscripţia Judecătoriei Militare sînt incluse toate raioanele, oraşele şi municipiile Republicii Moldova.
(3) Structura şi statul de funcţii ale aparatului Judecătoriei Militare se stabilesc de către Ministerul Justiţiei de comun 
acord cu Ministerul Apărării.
(4) Crearea de condiţii pentru activitatea conformă a instanţelor judecătoreşti militare, asigurarea lor tehnico-mate-
rială şi financiară se efectuează de către Ministerul Apărării de comun acord cu Ministerul Justiţiei.
(5) Judecătoria Militară dispune de un serviciu de pază militară, pus la dispoziţia sa de către Ministerul Apărării în 
mod gratuit. Necesarul personalului de pază militară se stabileşte de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Apărării 
de comun acord.
Articolul 421. Judecătoria Comercială de Circumscripţie
(1) Judecătoria Comercială de Circumscripţie înfăptuieşte justiţia la soluţionarea pricinilor date în competenţa ei 
prin Codul de procedură civilă.
(2) În circumscripţia Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie sînt incluse toate raioanele, oraşele şi municipiile 
Republicii Moldova.”
3. Anexa nr.1:
la poziţia „Curtea de Apel Chişinău”, cifra „35” se înlocuieşte cu cifra „41”;
la poziţia „Curtea de Apel Bălţi”, cifra „20” se înlocuieşte cu cifra „22”;
la poziţia „Curtea de Apel Cahul”, cifra „6” se înlocuieşte cu cifra „7”;
la poziţia „Curtea de Apel Comrat”, cifra „6” se înlocuieşte cu cifra „7”;
poziţia „Curtea de Apel Economică (specializată)” se exclude;
la poziţia „Judecătoria Economică de Circumscripţie (specializată)”, cuvîntul „Economică” se înlocuieşte cu cuvîntul 
„Comercială”.
4. În anexa nr.2, la poziţia „Judecătoria Economică de Circumscripţie”, cuvîntul „Economică” se înlocuieşte cu cu-
vîntul „Comercială”.
5. Anexa nr.3:
la compartimentul „Chişinău” rubrica 2, după poziţia „Judecătoria Militară” se introduce poziţia „Judecătoria Co-
mercială de Circumscripţie”;
compartimentul „Economică” se exclude.
Art.II. – Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2002, nr.117–119, art.946), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. Articolul 6 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Poate fi numit judecător militar persoana care întruneşte condiţiile prevăzute la alin.(1) şi are calitatea de ofiţer 
activ. Persoanelor care nu au calitatea de ofiţer activ li se atribuie grade militare.”
2. La articolul 20 alineatul (11), ultima propoziţie se exclude.
3. La articolul 25 alineatul (1), litera m) se abrogă.
4. La articolul 28:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Salarizarea şi alte drepturi cuvenite personalului militar şi civil al instanţelor judecătoreşti militare se asigură de 
către Ministerul Apărării, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările referitoare la drepturile mate-
riale de care beneficiază militarii activi. Ofiţerilor din rîndul magistraţilor militari care au lucrat fără întrerupere în 
instanţe judecătoreşti, în organe de anchetă şi în procuratură sau care au fost aleşi în organele de stat vechimea în 
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muncă în aceste instanţe li se include în vechimea în serviciul militar şi se calculează în conformitate cu legislaţia în 
vigoare referitoare la militari.”
Art.III. – La articolul 14 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mo-
bilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11–12, art.114), cu modificările ulterioare, textul „curtea 
de apel competentă” se înlocuieşte cu textul „instanţa judecătorească competentă, conform Codului de procedură 
civilă”.
Art.IV. – La articolul 4 alineatul (1), articolul 6, articolul 8 alineatul (1), articolul 12 alineatele (1) şi (2) şi la artico-
lul 13 alineatul (1) din Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (republicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.196–199, art.764), cu modificările ulterioare, textul „Colegiul 
Civil şi de Contencios Administrativ, Colegiul Economic” se înlocuieşte cu textul „Colegiul Civil, Comercial şi de 
Contencios Administrativ”.
Art.V. – Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 1996, nr.51, art.482), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art.VI. – Legea nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanţele judecătoreşti economice (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1996, nr.77, art.742), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art.VII. – La poziţiile 06.04.04.05 şi 06.07.02.04 din Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea nr.1325-
XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.47–48, art.344), cu modificările 
ulterioare, cuvintele „economică”, „economice” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „comercială”, „comerciale”.
Art.VIII. – La articolul 16 alineatul (6) din Legea nr.1335-XIII din 1 octombrie 1997 cu privire la franchising (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.82–83, art.669), cu modificările ulterioare, cuvîntul „economice” se 
exclude.
Art.IX. – La articolul 6 alineatul (21) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108–109, art.834), cu modificările ulterioare, textul „curtea de 
apel competentă” se înlocuieşte cu textul „instanţa judecătorească competentă, conform Codului de procedură ci-
vilă”.
Art.X. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. La articolul 29 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru anumite categorii de cauze penale pot funcţiona judecătorii, colegii sau complete de judecată speciali-
zate.”
2. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
„Articolul 37. Competenţa judecătoriei militare
Judecătoria militară judecă în primă instanţă cauzele privind infracţiunile, prevăzute de Partea specială a Codului 
penal săvîrşite de:
1) persoane din efectivul de soldaţi, din corpul de sergenţi şi din corpul de ofiţeri ale Armatei Naţionale, din efectivul 
Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne, al Departamentului Situaţii Excepţionale, Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;
2) persoane atestate din efectivul instituţiilor penitenciare;
3) supuşi ai serviciului militar în timpul concentrărilor;
4) alte persoane referitor la care există indicaţii exprese în legislaţie.”
3. La articolul 38, punctul 2) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv de judecătoria militară”.
4. La articolul 42, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) În cazul în care există concurs de competenţă între judecătoria militară şi judecătorie, cauza se judecă de către 
judecătorie.”
Art.XI. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 2003, nr.111–115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 28 alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
„(1) Instanţele judecătoreşti de drept comun judecă:
a) pricinile în litigiile de drept ce nasc din raporturi juridice civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice 
şi din alte raporturi juridice, bazate pe egalitatea părţilor, pe libertatea contractului şi pe alte temeiuri de apariţie a 
drepturilor şi a obligaţiilor, indiferent de statutul juridic al subiecţilor;
b) pricinile în litigiile ce decurg din raporturi de contencios administrativ;
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c) pricinile în procedură specială specificate la art.279;
d) pricinile în pretenţii ce se examinează în procedură în ordonanţă specificate la art.345;
e) pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi cu repararea 
prejudiciului cauzat prin această încălcare;
f) pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a actelor instanţelor jude-
cătoreşti şi a actelor unor alte autorităţi şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;
g) pricinile privind sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea licenţelor/autorizaţiilor ce vizează activitatea de 
întreprinzător;
h) pricinile privind declararea insolvabilităţii;
i) pricinile ce apar în legătură cu executarea actelor instanţelor judecătoreşti şi a actelor unor alte autorităţi, inclusiv 
ale instanţelor judecătoreşti străine şi ale arbitrajelor internaţionale.”
„(3) Instanţele judecătoreşti de drept comun judecă pricinile ce ţin de competenţa lor cu participarea persoanelor 
fizice şi juridice rezidente sau nerezidente, autorităţilor publice, organizaţiilor cu investiţii străine, organizaţiilor in-
ternaţionale care practică activităţi de întreprinzător dacă, prin lege, printr-un tratat internaţional la care Republica 
Moldova este parte sau prin înţelegere a părţilor, nu se stabileşte o altă modalitate de soluţionare a litigiului.”
2. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
„Articolul 29. Competenţa instanţei judecătoreşti comerciale
(1) Instanţa judecătorească comercială judecă:
a) contestarea, în condiţiile legii, a hotărîrilor arbitrale;
b) eliberarea titlurilor de executare silită a hotărîrilor arbitrale;
c) pricinile privind reorganizarea sau dizolvarea persoanei juridice;
d) pricinile privind apărarea reputaţiei profesionale în activitatea de întreprinzător şi în activitatea economică.
(2) În competenţa instanţei judecătoreşti comerciale pot fi date prin lege şi alte categorii de pricini.”
3. La articolul 30 alineatul (2) se abrogă.
4. Capitolul se completează cu un articol nou, care devine articolul 31, cu următorul cuprins:
„Articolul 31. Competenţa în judecarea pretenţiilor conexe
În cazul formulării în cererea de chemare în judecată a mai multor pretenţii conexe, unele dintre care sînt de com-
petenţa instanţei judecătoreşti de drept comun, iar altele de competenţa instanţei de contencios administrativ, toate 
pretenţiile se vor examina de instanţa judecătorească de drept comun.”
5. La articolul 33 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Ca instanţe de drept comun, curţile de apel judecă în primă instanţă pricinile civile privind: 
a) declararea ilegalităţii unei greve;
b) lichidarea şi suspendarea activităţii asociaţiilor obşteşti de nivel republican;
c) încuviinţarea adopţiei copilului de către cetăţeni ai Republicii Moldova domiciliaţi în străinătate şi de către cetă-
ţeni străini şi apatrizi;
d) încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi repararea prejudiciului cauzat prin această încăl-
care;
e) apărarea drepturilor şi intereselor statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale ce ţin de buget; rezilierea, rezo-
luţiunea şi declararea nulităţii contractelor ce lezează interesele statului; protecţia mediului înconjurător;
f) pricinile privind declararea insolvabilităţii.”
6. Articolul 35 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 35. Competenţa Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie 
Judecătoria Comercială de Circumscripţie judecă în primă instanţă:
a) contestarea, în condiţiile legii, a hotărîrilor arbitrale;
b) eliberarea titlurilor de executare silită a hotărîrilor arbitrale;
c) pricinile privind reorganizarea sau dizolvarea persoanelor juridice;
d) pricinele privind apărarea reputaţiei profesionale în activitatea de întreprinzător şi în activitatea economică.”
7. Articolul 36 se abrogă.
8. La articolul 44:
alineatele (3), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins
„(3) Conflictul de competenţă dintre două sau mai multe judecătorii care nu ţin de aceeaşi curte de apel ori dintre o 
judecătorie şi o curte de apel, ori între curţile de apel se judecă de Colegiul civil, comercial şi de contencios adminis-
trativ al Curţii Supreme de Justiţie.
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(4) Conflictul de competenţă dintre Judecătoria Comercială de Circumscripţie şi judecătorie se judecă de către Cur-
tea de Apel Chişinău.
(5) Conflictul de competenţă dintre Judecătoria Comercială de Circumscripţie şi curtea de apel de drept comun se 
judecă de Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.”
alineatele (6)–(8) se abrogă.
9. La articolul 46 alineatul (3), textul „Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit şi colegiul economic lărgit” 
se înlocuieşte cu textul „Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit”.
10. La articolul 49 alineatul (5), textul „Colegiului civil şi de contencios administrativ, Colegiului economic” se înlo-
cuieşte cu textul „Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ”.
11. La articolul 355, textul „Curtea de Apel Economică” se înlocuieşte cu textul „curtea de apel de drept comun 
competentă”. 
12. La articolul 358:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Hotărîrile pronunţate în primă instanţă de Judecătoria Comercială de Circumscripţie pot fi atacate cu apel la 
Curtea de Apel Chişinău.”
la alineatul (3), textul „şi de cele economice” se exclude;
la alineatul (4), textul „ , de Curtea de Apel Economică, de Colegiul civil şi de contencios administrativ şi de Colegiul 
economic ale” se înlocuieşte cu textul „şi de Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al”.
13. La articolul 399, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile 
declarate împotriva hotărîrilor emise în primă instanţă de către curţile de apel, în conformitate cu competenţa ju-
risdicţională.”
14. La articolul 424, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile 
declarate împotriva încheierilor emise în primă instanţă de către curţile de apel, în conformitate cu competenţa 
jurisdicţională.”
15. La articolul 439 alineatul (2), textul „Colegiului civil şi de contencios administrativ sau al Colegiului economic” 
se înlocuieşte cu textul „Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ”.
16. La articolul 449, litera f) se abrogă.
17. La articolul 477, alineatul (3) se abrogă.
18. La articolul 482, alineatul (2) se abrogă.
Art.XII. – La anexele nr.3 şi nr.4 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 modificările ulterioare, com-
partimentul „Curtea de Apel Economică” se exclude, iar în denumirea compartimentului „Judecătoria economică de 
circumscripţie”, cuvîntul „economică” se înlocuieşte cu cuvîntul „comercială”.
Art.XIII. – Legea nr.24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2008, nr.88– 89, art.316), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (2), textul „curtea de apel competentă” se înlocuieşte cu textul „instanţa judecătorească 
competentă, conform Codului de procedură civilă”.
2. La articolul 16 alineatul (3), textul „curţii de apel competente” se înlocuieşte cu textul „instanţei judecătoreşti 
competente, conform Codului de procedură civilă”.
Art.XIV. – La anexa din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnita-
te publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194–196, art.637), cu modificările ulterioare, poziţia 
„Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al Curţii de Apel Economice” se exclude.
Art.XV. – Articolele III–XV ale Legii nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.146, art.448) se abrogă.
Art.XVI. – Legea nr.222 din 24 noiembrie 2011 pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) şi (4) al 
Legii nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2011, nr.238–242, art.667) se abrogă.
Art.XVII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) Pricinile civile aflate pe rol la Judecătoria Economică de Circumscripţie, cu excepţia celor prevăzute la articolul 35 din 
Codul de procedură civilă, modificat conform punctului 6 din art.XI al prezentei legi, şi la Curtea de Apel Economică 
se transmit spre examinare instanţelor judecătoreşti competente în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi.
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(3) Instanţele judecătoreşti de drept comun vor continua examinarea pricinilor civile cu caracter economic, cu ex-
cepţia celor prevăzute la articolul 35 din Codul de procedură civilă, modificat conform punctului 6 din art.XI al 
prezentei legi.
(4) Cererile în pricinile civile prevăzute la articolul 35 din Codul de procedură civilă, modificat conform punctului 6 
din art.XI al prezentei legi, depuse şi aflate în curs de examinare la instanţele judecătoreşti de drept comun, se trans-
mit Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi.
(5) Cererile în pricinile civile depuse după 9 februarie 2012 la Judecătoria Economică de Circumscripţie, cu excepţia 
celor prevăzute la articolul 35 din Codul de procedură civilă, modificat conform punctului 6 din art.XI al prezentei 
legi, sau la Curtea de Apel Economică vor fi transmise instanţelor judecătoreşti de drept comun după competenţă în 
termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi.
(6) Cererile în pricinile civile menţionate la alineatele (2), (4) şi (5) ale prezentului articol urmează a fi transmise 
instanţelor judecătoreşti după competenţă, indiferent de faza procesuală la care s-a ajuns în examinare. Dezbaterile 
judiciare, în toate cazurile, se vor relua. Efectele actelor procesuale înfăptuite de către instanţele judecătoreşti care au 
început examinarea pricinilor civile se vor păstra în măsura în care instanţele judecătoreşti care au preluat pricinile 
civile nu vor decide desfiinţarea lor.
(7) Actele de dispoziţie ale instanţelor judecătoreşti, emise de instanţele competente, stabilite conform Legii nr.163 
din 22 iulie 2011, nu pot fi casate pe motiv că au fost emise cu încălcarea competenţei.
[Art.XVII al.(7) modificat prin RMO76 din MO76-80/20.04.12, pag.41]
(8) Ţinînd cont de abrogarea literei f) a articolului 449 al Codului de procedură civilă, prevăzută la punctul 16 din 
art.XI al prezentei legi, Hotărîrea Curţii Constituţionale din 9 februarie 2012 pentru controlul constituţionalităţii 
unor prevederi din Legea nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nu va servi 
drept temei pentru revizuirea hotărîrilor, încheierilor, deciziilor judecătoreşti irevocabile pronunţate de instanţele 
competente, stabilite conform Legii nr.163 din 22 iulie 2011.
(9) Curtea de Apel Economică îşi încetează activitatea la data publicării prezentei legi.
(10) După încetarea activităţii Curţii de Apel Economice, judecătorilor acesteia le va fi propus transferul, cu acordul 
lor, în funcţiile vacante de judecători ai curţilor de apel conform modificărilor prevăzute la punctul 3 din art.I al 
prezentei legi.
(11) Consiliul Superior al Magistraturii va asigura îndeplinirea prevederilor alineatului (10) din prezentul articol 
privind transferul judecătorilor Curţii de Apel Economice în condiţiile Legii cu privire la statutul judecătorului.
(12) Bunurile mobile ale Curţii de Apel Economice se transmit Curţii de Apel Chişinău.
(13) Funcţionarii şi alt personal al Curţii de Apel Economice vor fi transferaţi în funcţiile respective din cadrul altor 
instanţe judecătoreşti conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii nr.158-XVI din 
4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale legislaţiei muncii.
(14) Dosarele şi alte documente aflate în arhiva Curţii de Apel Economice la data încetării activităţii, precum şi cele 
examinate de către aceasta în perioada de tranziţie vor fi transmise spre păstrare arhivei Curţii de Apel Chişinău.
(15) Cauzele penale transmise judecătoriilor, conform competenţelor stabilite prin Legea nr.163 din 22 iulie 2011, în 
termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi, se transmit Judecătoriei Militare dacă instanţele judecătoreşti 
nu au început dezbaterile judiciare. 
(16) Cauzele penale trimise spre examinare judecătoriilor după 9 februarie 2012 vor fi transmise, în termen de 15 
zile de la data publicării prezentei legi, Judecătoriei Militare conform competenţei stabilite la punctul 2 din art.X al 
prezentei legi.
(17) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
a) va adopta actele necesare pentru reamplasarea Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău în sediile eliberate în 
urma încetării activităţii Curţii de Apel Economice;
b) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
c) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.29. Chişinău, 6 martie 2012.
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CODUL CIVIL  AL REPUBLICII MOLDOVA
 (LEGEA NR.1107 din 06.06.2002)

Publicat:22.06.2002 în Monitorul Oficial nr.82-86 art.nr.661

MODIFICAT 
LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 16.11.12 (a se vedea textul)
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330 (a se vedea textul) 
LP23 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.172; în vigoare 23.06.12 (a se vedea textul)

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 
AL REPUBLICII MOLDOVA 

(LEGEA NR.225 din 30.05.2003)

Publicat:12.06.2003 în Monitorul Oficial nr.111-115 art.nr.451
Data intrarii in vigoare:12.06.2003

MODIFICAT 
LP155 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.622; în vigoare 01.12.12 
LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12 (a se vedea textul)
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330 (a se vedea textul) 
LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195 (a se vedea textul) 
LP23 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.172; în vigoare 23.06.12 (a se vedea textul)
LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12 (a se vedea textul) 
LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138 (a se vedea textul) 
HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12 (a se vedea textul)

LEGE NR.155 din 05.07.2012
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă  

al Republicii Moldova

Publicat:31.08.2012 în Monitorul Oficial nr.185 art.nr.622 
Data intrarii in vigoare:01.12.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.111–115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 121:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Dacă în procesul judecării pricinii se constată că norma de drept ce urmează a fi aplicată sau care a fost deja 
aplicată este în contradicţie cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, iar controlul constituţionalităţii actului 
normativ este de competenţa Curţii Constituţionale, instanţa de judecată formulează o sesizare a Curţii Constituţio-
nale pe care o transmite prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie.”
alineatul (2) se abrogă.
2. După articolul 121 se introduce articolul 122 cu următorul cuprins:
„Articolul 122. Avizele consultative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie
(1) Dacă în procesul judecării pricinii într-o instanţă de judecată se atestă dificultăţi la aplicarea corectă a normelor 
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de drept material sau procedural, instanţa de judecată solicită Plenului Curţii Supreme de Justiţie, din oficiu sau la 
cererea participanţilor la proces, să emită un aviz consultativ cu privire la modul de punere în aplicare a legii. Avizul 
consultativ se publică pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.
(2) În cazul în care instanţa de judecată respinge demersul participanţilor la proces privind solicitarea unui aviz con-
sultativ din partea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, aceasta va emite o încheiere nesusceptibilă de recurs.
(3) În cazul în care decide respingerea solicitării, Plenul Curţii Supreme de Justiţie emite o încheiere motivată irevo-
cabilă care se publică pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.
(4) Avizul consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu mai este obligatoriu pentru Curte în cazul în care 
ulterior se modifică legea sau se schimbă modul de punere în aplicare a acesteia.
(5) Pînă la emiterea avizului consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţie judecarea pricinii se amînă.”
3. La articolul 14 alineatul (1), cuvintele „independent de nivelul acesteia,” se exclud.
4. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.
5. Articolul 18:
după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Pentru exercitarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale, participanţii la proces pot efectua înregistrarea audio 
a şedinţei de judecată.” 
la alineatul (2), cuvîntul „audio-” se exclude, iar după cuvintele „altor mijloace tehnice” se introduc cuvintele „decît 
cele cerute în condiţiile alin.(11)”. 
6. La articolul 24, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Actele de dispoziţie ale instanţei judecătoreşti se înmînează participanţilor la proces, fiind perfectate în limba în 
care se desfăşoară procesul ori, la solicitare, în limba de stat.”
7. Capitolul III se abrogă.
8. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV 
COMPETENŢA INSTANŢELOR DE JUDECATă”.

9. Articolul 32 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 32. Imutabilitatea competenţei jurisdicţionale
(1) Nimeni nu poate fi lipsit, fără consimţămîntul său, de dreptul la judecarea cauzei sale de către o instanţă sau de 
judecătorii în a căror competenţă pricina respectivă este dată prin lege, cu excepţia cazurilor expres stabilite de pre-
zentul cod.
(2) Instanţa ierarhic superioară nu are dreptul să strămute, din oficiu, o pricină de la instanţa ierarhic inferioară la 
alta ori să o preia pentru judecare, cu excepţia cazului în care completul de judecată în instanţa respectivă nu poate 
fi legal constituit.”
10. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
„Articolul 33. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti
(1) Instanţele judecătoreşti judecă toate pricinile civile cu participarea persoanelor fizice, persoanelor juridice şi 
autorităţilor publice privind apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime încălcate sau contestate, pricini 
pentru care legea nu prevede competenţa altor organe. 
(2) Instanţele judecătoreşti judecă pricinile cu participarea organizaţiilor şi cetăţenilor din Republica Moldova, a 
cetăţenilor străini, apatrizilor, organizaţiilor străine, organizaţiilor cu capital străin, organismelor internaţionale dacă 
prin lege sau prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu este stabilită competenţa instanţe-
lor judecătoreşti străine sau a altor organe.” 
11. După articolul 33 se introduce articolul 331 cu următorul cuprins:
„Articolul 331. Competenţa judecătoriilor 
Judecătoriile examinează şi soluţionează în fond toate pricinile civile, dacă legea nu prevede altfel.”
12. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
„Articolul 37. Competenţa în caz de concurenţă a pretenţiilor 
În cazul în care pretenţii legate între ele sînt examinate de mai multe instanţe judecătoreşti în acelaşi timp, acestea ur-
mează a fi conexate, la cerere, printr-o încheiere şi examinate de judecătoria sesizată mai întîi. Judecătoriile (judecătoria) 
sesizate ulterior vor strămuta pretenţiile la judecătoria sesizată mai întîi printr-o încheiere ce poate fi atacată cu recurs.” 
13. După articolul 37 se introduce articolul 371 cu următorul cuprins:
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„Articolul 371. Competenţa în judecarea pretenţiilor conexe
În cazul în care cererea de chemare în judecată conţine mai multe pretenţii conexe, unele dintre ele fiind de compe-
tenţa instanţei judecătoreşti de drept comun, iar altele de competenţa unei instanţe specializate, toate pretenţiile se 
vor examina de către instanţa de drept comun.”
14. Articolul 38:
titlul va avea următorul cuprins:
„Articolul 38. Competenţa teritorială generală”; 
la alineatul (1), cuvintele „sau de la locul de aflare a” se exclud.
15. Articolul 39:
la alineatul (14), cuvintele, „cu excepţia competenţei stabilite la art.41” se exclud; 
alineatul (15) se abrogă.
16. La articolul 43 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) pîrîtul, al cărui domiciliu nu era cunoscut, cere strămutarea pricinii la instanţa de la domiciliul său atestat prin 
dreptul de proprietate, calitatea de locatar sau viza de reşedinţă;”.
17. Articolul 45 se abrogă.
18. Articolul 46: 
la alineatul (1), cuvintele „sau vicepreşedintele” se exclud;
alineatul (4) se abrogă. 
19. La articolul 48 alineatul (1), ultima propoziţie se exclude.
20. Articolul 49: 
alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „sau în cea de recurs”; 
la alineatul (4), cuvintele „şi nici asupra cazurilor de judecare a pricinii în componenţa Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie” se exclud; 
alineatul (5) se abrogă. 
21. Articolul 50: 
alineatul (1): 
la litera a), cuvintele „sau executor judecătoresc” se substituie cu cuvintele „ , executor judecătoresc, arbitru sau 
mediator”;
la litera b), cuvintele „al treilea grad” se substituie cu cuvintele „al patrulea grad”, iar cuvintele „al doilea grad” – cu 
cuvintele „al treilea grad”;
după litera b) se introduc literele b1) şi b2) cu următorul cuprins:
„b1) o rudă a sa pînă la al patrulea grad inclusiv sau un afin pînă la al treilea grad inclusiv a participat, ca judecător, 
la judecarea aceleiaşi pricini;
b2) este rudă pînă la al patrulea grad inclusiv sau afin pînă la al treilea grad inclusiv cu un alt membru al completului 
de judecată;”
alineatul (2) se abrogă.
22. La articolul 55, după cuvîntul „procurorul,” se introduce cuvîntul „petiţionarii,”.
23. Articolul 57:
alineatul unic devine alineatul (1):
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă poate fi invocată în orice fază a procesului. Actele de procedură îndepli-
nite de persoana lipsită de capacitatea de folosinţă sînt nule.”
24. Articolul 58:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Actele de procedură efectuate de minorii cu vîrste cuprinse între 14 şi 18 ani sau de adulţii cu capacitatea de 
exerciţiu limitată sînt lovite de nulitate relativă. Reprezentantul legal al minorului sau curatorul adultului cu capa-
citatea de exerciţiu limitată poate să confirme toate aceste acte sau numai o parte dintre ele. Instanţa judecătorească 
va acorda un termen pentru confirmarea actelor. Dacă actele nu sînt confirmate în termenul stabilit, se va dispune 
anularea acestora.”
după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Actele de procedură efectuate de minorii cu vîrste de pînă la 14 ani sau de adulţii declaraţi incapabili sînt nule.” 
25. Articolul 62 va avea următorul cuprins: 
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„Articolul 62. Coparticiparea procesuală obligatorie
(1) Coparticiparea procesuală este obligatorie dacă examinarea pricinii implică soluţionarea chestiunii cu privire la 
drepturile sau obligaţiile mai multor reclamanţi şi/sau pîrîţi atunci cînd:
a) obiectul litigiului îl constituie drepturile şi obligaţiile comune ale mai multor reclamanţi sau pîrîţi;
b) drepturile şi obligaţiile reclamanţilor sau pîrîţilor decurg din aceleaşi temeiuri de fapt sau de drept.
(2) Ca urmare a constatării temeiurilor coparticipării procesuale obligatorii, instanţa judecătorească va înştiinţa, din 
oficiu sau la cererea participanţilor la proces, pe toţi coreclamanţii şi copîrîţii despre posibilitatea de a interveni în 
proces. Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea participantului la proces privind înştiinţarea copar-
ticipantului poate fi atacată cu recurs.
(3) În cazul existenţei temeiurilor prevăzute la alin.(1), orice persoană are dreptul să solicite intervenirea în proces în 
calitate de coreclamant sau copîrît. Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea persoanei interesate de 
a interveni în proces în calitate de coparticipant poate fi atacată cu recurs.
(4) Coparticipanţii pot încredinţa reprezentarea lor în proces unuia sau mai multor coparticipanţi.
(5) Intervenirea în proces se dispune, printr-o încheiere, pînă la închiderea dezbaterilor judiciare înaintea primei 
instanţe.
(6) Dacă necesitatea intervenirii în proces a coreclamanţilor sau copîrîţilor este constatată în timpul deliberării, in-
stanţa va relua examinarea pricinii în fond, dispunînd înştiinţarea coparticipanţilor.” 
26. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Fiecare coreclamant sau copîrît participă în proces în mod independent faţă de ceilalţi coparticipanţi.”
27. Articolul 65:
la alineatul (1), propoziţia a doua se completează în final cu cuvintele „sau un drept legat de acesta”;
după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Dacă se constată că există persoane care pot să îşi declare propriile pretenţii asupra obiectului litigiului între 
părţile iniţiale, instanţa este obligată să înştiinţeze persoanele în cauză despre procesul pornit şi să le explice dreptul 
lor de a interveni în proces prin înaintarea unei acţiuni.” 
la alineatul (2), cuvintele „începerea dezbaterii pricinii în fond” se substituie cu cuvintele „închiderea dezbaterilor 
judiciare”; 
după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Cererea de intervenţie principală se întocmeşte conform cerinţelor prevăzute pentru cererea de chemare în 
judecată.”
alineatul (3) se abrogă.
28. Articolul 67:
la alineatul (1), cuvintele „orice instanţă” se substituie cu cuvintele „prima instanţă”; 
alineatul (4) se abrogă; 
la alineatul (5), cuvintele „cu recurs” se substituie cu cuvintele „odată cu atacarea fondului cauzei”. 
29. La articolul 70 alineatul (3), cuvintele „despre admiterea sau” se exclud. 
30. Articolul 71 alineatul (3): 
la litera d), cuvîntul „rezilierea” se substituie cu cuvîntul „contestarea”; 
literele e) şi h) se abrogă. 
31. La articolul 73 alineatul (1), prima propoziţie se completează în final cu cuvîntul „fizice”. 
32. La articolul 77, titlul va avea următorul cuprins: 
„Articolul 77. Desemnarea avocatului” 
33. La articolul 84, cuvintele „de recurs şi de revizuire” se substituie cu cuvintele „cererea de recurs”. 
34. La articolul 92 alineatul (1), cuvintele „citarea martorilor,” se exclud. 
35. La articolul 94 alineatul (1), după cuvintele „să plătească” se introduc cuvintele „ , la cerere,”, iar cuvîntul „toate” 
se exclude. 
36. La articolul 99, cuvintele „cu recurs” se substituie cu cuvintele „odată cu atacarea fondului cauzei”. 
37. La articolul 100 alineatul (1), după cuvintele „aviz de primire,” se introduc cuvintele „prin intermediul biroului 
executorului judecătoresc”. 
38. La articolul 102, după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins: 
„(41) Participanţii la proces înştiinţaţi în mod legal o dată nu pot invoca necitarea lor pentru efectuarea actelor de 
procedură la o dată ulterioară.” 
39. La articolul 105, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins: 
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„(11) Citaţia sau înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor prin 
telefax, poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii 
acestor acte. Citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă persoanelor fizice prin telefax, poşta electronică sau prin orice 
alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte doar la solicitarea persoanelor 
în cauză.”
40. Articolul 122 se completează în final cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Se consideră inadmisibile probele ce nu au fost prezentate de participanţii la proces pînă la data stabilită de ju-
decător, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.204 şi art.372 alin.(1).” 
41. La articolul 123 alineatul (4), ultima propoziţie se exclude.
42. La articolul 1271, alineatul (2) se abrogă.
43. La articolul 138 alineatul (6), cuvintele „ , precum şi de pe cele reclamate din oficiu de instanţă,” se exclud.
44. La articolul 148:
titlul va avea următorul cuprins:
„Articolul 148. Dispunerea efectuării expertizei”;
la alineatele (1) şi (2), cuvintele „judecătorul sau” se exclud.
45. Articolele 149 şi 150 vor avea următorul cuprins: 
„Articolul 149. Desemnarea expertului 
(1) În calitate de expert este numită o persoană dezinteresată în soluţionarea pricinii, care este înscrisă în Registrul 
de stat al experţilor judiciari atestaţi.
(2) Părţile aleg, de comun acord, expertul sau instituţia de expertiză care urmează să fie desemnată de instanţă să 
efectueze expertiza. În lipsa acordului părţilor, instanţa desemnează expertul sau instituţia care urmează să efectueze 
expertiza.
(3) Dacă în încheierea privind efectuarea expertizei judiciare este indicată doar instituţia care urmează să efectueze 
expertiza, conducătorul instituţiei în cauză numeşte expertul şi informează în acest sens instanţa care a dispus ex-
pertiza.
(4) La desemnarea experţilor pentru efectuarea expertizei în cadrul unei comisii de expertiză sau pentru efectuarea 
unei expertize complexe se aplică normele prezentului articol.
Articolul 150. Acţiuni premergătoare expertizei
(1) După desemnarea expertului, instanţa judecătorească convoacă o şedinţă cu participarea părţilor şi a expertului, 
în cadrul căreia se stabileşte legătura dintre expert şi părţi, etapa la care părţile pot fi admise să participe la investiga-
ţiile expertului, se aduce la cunoştinţa părţilor şi expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul urmează 
să ofere răspunsuri şi li se explică faptul că au dreptul de a face observaţii cu privire la aceste întrebări şi de a cere 
modificarea sau completarea lor.
(2) Dacă expertul poate să îşi exprime de îndată opinia, acesta este ascultat chiar în şedinţă, iar afirmaţiile sale se 
consemnează într-un proces-verbal întocmit în condiţiile art.220.”
46. La articolul 151 alineatul (2), cuvintele „în instanţă sau judecătorului care a numit” se substituie prin cuvintele 
„în instanţa judecătorească care a dispus”.
47. Articolul 152:
în titlu, cuvîntul „ordonarea” se substituie prin cuvîntul „dispunerea”; 
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Părţile şi ceilalţi participanţi la proces au dreptul să formuleze şi să prezinte în instanţă întrebări adresate exper-
tului, însă numai instanţa stabileşte definitiv întrebările asupra cărora expertul urmează să se pronunţe. Instanţa este 
obligată să motiveze respingerea întrebărilor propuse expertului de către părţi şi de către alţi participanţi la proces.” 
la alineatul (3), cuvintele „judecătorului sau instanţei privind ordonarea” se substituie prin cuvintele „instanţei de ju-
decată privind efectuarea”, iar cuvintele „probleme spre expertizare” – cu cuvintele „întrebări asupra cărora expertul 
urmează să se pronunţe”.
48. La articolul 153 alineatul (1), cuvintele „a ordonat expertiza, data ordonării,” se substituie cu cuvintele „a dis-
pus efectuarea expertizei, data emiterii dispoziţiei”, cuvîntul „problemele” – cu cuvîntul „întrebările”, iar cuvintele 
„termenul expertizei şi al prezentării” – cu cuvintele „termenul acordat pentru efectuarea expertizei şi prezentarea”. 
49. Articolul 154:
la alineatul (1), cuvîntul „gratuit” se exclude, iar cuvîntul „problemele” se substituie prin cuvintele „întrebările ce 
i-au fost adresate”;
la alineatul (2), cuvintele „ordonatoare de expertiză” se substituie prin cuvintele „care a dispus efectuarea expertizei; 
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alineatul (3) se completează în final cu următoarea propoziţie: „În cazul efectuării expertizei într-o instituţie de 
expertiză, răspunderea pentru veridicitatea raportului depus o poartă expertul sau experţii desemnaţi de şeful insti-
tuţiei.” 
după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Expertul are obligaţia să nu divulge circumstanţele şi datele ce i-au devenit cunoscute în urma efectuării exper-
tizei sau în urma participării la o şedinţă de judecată închisă, inclusiv cele ce se referă la inviolabilitatea vieţii private 
şi a vieţii de familie, precum şi cele ce constituie secret de stat, secret de serviciu, secret comercial sau un alt secret 
ocrotit de lege.”
50. La articolul 155, alineatul (4) se abrogă.
51. Articolul 156 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 156. Expertiza în cadrul comisiei 
(1) Expertiza în cadrul comisiei este expertiza care necesită investigaţii complicate efectuate de către mai mulţi ex-
perţi care au aceeaşi specializare sau specializări diferite.
(2) Dacă comisia este formată din experţi avînd aceeaşi specializare, aceştia evaluează colegial rezultatele investigaţi-
ilor şi, în cazul în care ajung la o concluzie unanimă, elaborează un singur raport de expertiză. În cazul în care unul 
sau mai mulţi experţi fac opinie separată referitor la obiectul investigaţiei, aceasta se depune separat şi se motivează.
(3) Dacă membrii comisiei sînt experţi care au specializări diferite, la efectuarea expertizei se aplică prevederile 
referitoare la expertiza complexă.
(4) Încheierea judecătorească privind efectuarea expertizei în cadrul comisiei este obligatorie pentru experţii desem-
naţi, cît şi pentru conducătorul instituţiei de expertiză, dacă în aceasta se menţionează doar instituţia de expertiză.
(5) Dacă, pe baza materialelor prezentate, expertul desemnat sau conducătorul instituţiei de expertiză constată că 
este necesară o expertiză în cadrul comisiei, dată fiind complexitatea investigaţiilor ce urmează a fi efectuate, acesta 
comunică instanţei propunerea de a dispune efectuarea acesteia.” 
52. La articolul 157 alineatul (1), cuvintele „ , se ordonă” se substituie prin cuvintele „se dispune”.
53. La articolul 158 alineatul (2), cuvintele „data judecării pricinii” se substituie prin cuvintele „data şedinţei de 
judecată”.
54. Articolul 159: 
la alineatul (1), după cuvîntul „incomplet” se introduc cuvintele „ , iar această deficienţă nu poate fi suplinită prin 
audierea expertului,”, cuvîntul „probleme” se substituie prin cuvîntul „întrebări”, iar după cuvintele „poate dispune” 
se introduc cuvintele „ , la solicitarea părţilor, iar în cazurile prevăzute de prezentul cod, şi din oficiu,”; 
la alineatul (2), după cuvîntul „contradictorii” se introduc cuvintele „ , iar aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin 
audierea expertului,”; 
la alineatul (4), cuvîntul „repetate” se substituie cu cuvintele „suplimentare sau a celei repetate”, iar în final se com-
pletează cu cuvintele „sau, după caz, motivul efectuării unei expertize suplimentare sau repetate”; 
la alineatul (5), cuvîntul „ordonării” se substituie cu cuvîntul „dispunerii”, iar cuvîntul „numaidecît” – cu cuvintele 
„în mod obligatoriu”.
55. Articolul 166:
alineatul (2): 
după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
„b1) numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale reclamantului;”
după litera c) se introduc literele c1) şi c2) cu următorul cuprins:
„c1) numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale pîrîtului, în cazul în care re-
clamantul dispune de aceste date;
c2 numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale re-
prezentantului reclamantului;”
la litera e), cuvintele „ , demonstrarea probelor care confirmă circumstanţele” se substituie cu cuvintele „şi probele 
de care acesta dispune în momentul depunerii cererii”;
articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins: 
„(7) Cererea de chemare în judecată formulată de reclamant, care este asistat în judecată de un reprezentant, trebuie 
să fie dactilografiată.” 
56. La articolul 167 alineatul (1) litera e), cuvintele „procura sau un alt document” se substituie cu cuvîntul „docu-
mentul”. 
57. Articolul 168 va avea următorul cuprins:
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„Articolul 168. Primirea şi repartizarea cererii de chemare în judecată 
(1) Cererea de chemare în judecată introdusă în instanţă se repartizează, în termen de 24 de ore, judecătorului sau, 
după caz, completului de judecată în mod aleatoriu, prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor.
(2) Judecătorul care a primit cererea de chemare în judecată spre examinare verifică dacă aceasta întruneşte exigen-
ţele prevăzute de lege. Dacă cererea de chemare în judecată nu întruneşte exigenţele prevăzute de lege, urmează a fi 
aplicate prevederile art.171 alin.(1).
(3) Judecătorul poate încuviinţa printr-o încheiere, în condiţiile legii, efectuarea unor măsuri de asigurare a acţiunii 
şi a probelor.
(4) Printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs, judecătorul acceptă cererea de chemare în judecată în decurs de 5 zile 
de la repartizare, dacă legea nu prevede altfel.”
58. Articolul 169:
alineatul (1):
literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
„d) există o hotărîre a judecăţii arbitrale, obligatorie pentru părţi, cu privire la litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra 
aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri, cu excepţia cazurilor în care judecata a respins cererea de eliberare a titlu-
lui de executare silită a hotărîrii judecăţii arbitrale sau a desfiinţat hotărîrea arbitrală;
e) reclamantului şi/sau pîrîtului îi lipseşte capacitatea de folosinţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.59 alin.(2).” 
la alineatul (2), cuvîntul „depunerii” se substituie cu cuvîntul „repartizării”.
59. Articolul 170:
la alineatul (1), litera h) se abrogă;
la alineatul (3), cuvîntul „depunerii” se substituie cu cuvîntul „repartizării”.
60. La articolul 171 alineatul (1), cuvintele „7 zile de la depunerea cererii” se substituie cu cuvintele „5 zile de la re-
partizarea cererii”.
61. La articolul 172, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Pînă la începerea dezbaterilor judiciare, pîrîtul are dreptul să intenteze împotriva reclamantului o acţiune recon-
venţională pentru a fi judecată odată cu acţiunea iniţială. Acţiunea reconvenţională înaintată conform art.173 alin
(1) lit. b) poate fi depusă şi pînă la finalizarea examinării pricinii în fond.”
62. La articolul 173 alineatul (1), litera d) se abrogă.
63. La articolul 174 propoziţia a doua, după cuvintele „în orice fază a procesului” se introduc cuvintele „pînă la etapa 
în care hotărîrea judecătorească devine definitivă”, iar cuvintele „ar crea dificultăţi judecătoreşti sau” se exclud.
64. Articolul 177 va avea următorul cuprins:
„Articolul 177. Cuprinsul şi modul de soluţionare a cereriide asigurare a acţiunii
(1) În cererea de asigurare a acţiunii se indică motivele şi circumstanţele pentru care se solicită asigurarea acţiunii
(2) Cererea de asigurare a acţiunii se soluţionează de către judecător sau de către instanţa care examinează pricina în 
termen de o zi de la depunere, fără înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces. Dacă cererea de asigurare 
a acţiunii este depusă concomitent cu cererea de chemare în judecată, aceasta se soluţionează în ziua emiterii înche-
ierii privind acceptarea cererii de chemare în judecată, fără înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces.
(3) Judecătorul sau instanţa pronunţă o încheiere privind asigurarea sau neasigurarea acţiunii.” 
65. Articolul 182:
după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) În cazul în care reclamantul nu depune cauţiunea în termenul stabilit de instanţă, aceasta din urmă emite o
încheiere de anulare a măsurilor de asigurare a acţiunii, care se execută imediat.” 
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Persoana care a depus cauţiunea are dreptul să solicite restituirea acesteia în cazul în care partea care se con-
sideră prejudiciată prin măsurile de asigurare a acţiunii nu depune o acţiune pentru compensarea prejudiciilor în 
termen de cel mult două luni de la data la care a rămas irevocabilă hotărîrea judecătorească prin care a fost soluţio-
nată pricina ori s-a emis încheierea judecătorească irevocabilă prin care a fost încetat procesul sau prin care cererea
a fost scoasă de pe rol.”
66. La articolul 184, cuvîntul „primirii” se substituie cu cuvintele „la care s-a dat curs”.
67. Articolul 185:
la alineatul (1), literele a)–c) vor avea următorul cuprins:
„a) soluţionează problema intervenirii în proces a coreclamanţilor, copîrîţilor şi intervenienţilor;
b) expediază pîrîtului şi, după caz, intervenientului copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile 
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anexate la ea întru confirmarea pretenţiilor reclamantului şi stabileşte data pînă la care pîrîtul şi, după caz, interveni-
entul urmează să prezinte o referinţă scrisă privind acţiunea reclamantului şi toate probele necesare;
c) remite reclamantului şi, după caz, intervenientului copiile de pe referinţă şi de pe înscrisurile anexate la ea şi sta-
bileşte data pînă la care urmează să fie prezentate toate probele suplimentare;”
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În caz de necesitate, pentru clarificarea unor aspecte legate de pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, 
judecătorul poate decide convocarea părţilor în şedinţă.” 
68. Articolul 186: 
la alineatul (1), textul „propune pîrîtului să prezinte în judecată în termen probele necesare” se substituie cu textul 
„stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare”; 
la alineatul (2), cuvintele „poate fi examinată” se substituie cu cuvintele „este examinată”.
69. La articolul 191 alineatul (3): 
în prima propoziţie, după cuvîntul „amînarea” se introduce cuvîntul „începerii”, iar în final propoziţia se completea-
ză cu cuvintele „şi poate fi atacată odată cu atacarea fondului cauzei”; 
propoziţia a doua se exclude.
70. Articolul 204 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 204. Prezentarea probelor în şedinţa de judecată 
Judecătorul poate să decidă acceptarea probelor în prima şedinţă de judecată dacă participanţii la proces au fost în 
imposibilitate să le prezinte în termenul stabilit de instanţă la etapa pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.
Dacă nu poate depune imediat contraprobe, partea adversă are dreptul să solicite amînarea procesului.”
71. După articolul 204 se introduce articolul 2041 cu următorul cuprins:
„Articolul 2041. Întreruperea şedinţei de judecată 
(1) În condiţiile în care şedinţa de judecată a fost deschisă şi examinarea pricinii în fond a început, pot apărea in-
cidente procesuale care fac imposibilă continuarea examinării în aceeaşi zi şi determină întreruperea şedinţei de 
judecată cu posibilitatea continuării acesteia la o altă dată şi oră, ce vor fi fixate de instanţa de judecată.
(2) Întreruperea şedinţei de judecată se dispune printr-o încheiere protocolară şi nu afectează integritatea procesu-
lui-verbal.
(3) În cazul întreruperii şedinţei de judecată, instanţa, în funcţie de timpul necesar efectuării actului procedural, 
fixează o dată pentru continuarea şedinţei de judecată. Data este adusă la cunoştinţa celor prezenţi printr-un act 
scris, care este contrasemnat de cei prezenţi în şedinţă. Persoanele care nu s-au prezentat la şedinţă şi cele implicate 
recent în proces sînt informate despre locul, data şi ora continuării şedinţei printr-o citaţie sau prin alte modalităţi 
prevăzute de prezentul cod.”
72. La articolul 208, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins
„(1) Amînarea procesului se admite în cazul înaintării unei acţiuni reconvenţionale în condiţiile art.173 alin.(1) lit.
b), precum şi în alte cazuri prevăzute de prezentul cod.
(2) În cazul amînării procesului, instanţa de judecată fixează o dată pentru desfăşurarea noii şedinţe, cu excepţia 
situaţiei prevăzute la art.122 alin.(5) .”
73. Articolul 229 se abrogă.
74. Articolul 236 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 236. Deliberarea şi adoptarea hotărîrii
(1) După încheierea susţinerilor orale, completul de judecată se retrage pentru deliberare. În urma deliberării, preşe-
dintele şedinţei sau unul dintre judecători pronunţă dispozitivul hotărîrii şi le explică participanţilor la proces pro-
cedura şi termenul de atac al hotărîrii. Dispozitivul hotărîrii trebuie să fie semnat de toţi judecătorii din completul 
de judecată şi anexat la dosar. 
(2) În cazul în care la adoptarea hotărîrii se exprimă o opinie separată, aceasta se anexează la dosar.
(3) După pronunţarea dispozitivului hotărîrii, preşedintele şedinţei de judecată declară şedinţa închisă.
(4) Participanţii care nu au fost prezenţi la pronunţarea dispozitivului hotărîrii primesc copia hotărîrii în decurs de 5 zile.
(5) Instanţa de judecată va întocmi hotărîrea integrală dacă:
a) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, solicită în mod expres 
acest lucru. Termenul de 30 de zile este un termen de decădere;
b) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, depun cerere de apel;
c) hotărîrea judecătorească urmează să fie recunoscută şi executată pe teritoriul altui stat.
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(6) În cazurile prevăzute la alin.(5), completul de judecată va întocmi hotărîrea integrală în termen de 15 zile de la 
data solicitării, atacării sau pronunţării dispozitivului hotărîrii, după caz.
(7) Dacă unul dintre judecătorii completului de judecată este în imposibilitatea de a semna hotărîrea integrală, în 
locul lui semnează preşedintele şedinţei, iar dacă şi acesta este în imposibilitatea de a semna, în locul lui semnează 
preşedintele instanţei de judecată. În toate cazurile, pe hotărîre va fi menţionată cauza imposibilităţii de a semna.
(8) Hotărîrea integrală se remite participanţilor la proces în termen de 5 zile.”
75. Articolul 237 se abrogă. 
76. Articolul 241: 
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Hotîrirea judecătorească constă din partea introductivă şi partea dispozitivă. În cazurile prevăzute la art.236 
alin.(5), hotărîrea judecătorească constă din partea introductivă, partea descriptivă, motivare şi dispozitiv. Fiecare 
parte a hotărîrii se evidenţiază separat în textul acesteia.” 
la alineatul (4), după cuvintele „se indică” se introduce cuvîntul „succint”. 
77. Articolul 242 se abrogă. 
78. Articolul 254: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Rămîn definitive hotărîrile judecătoreşti emise în primă instanţă, supuse apelului, după examinarea pricinii în apel.” 
la alineatul (2), literele a)–c) vor avea următorul cuprins:
„a) emise în primă instanţă, după expirarea termenului de apel, dacă participanţii interesaţi nu au exercitat calea de 
atac corespunzătoare;
b) emise de instanţa de apel, după expirarea termenului de recurs, dacă participanţii interesaţi nu au exercitat calea 
de atac corespunzătoare;
c) emise de instanţa de recurs, după examinarea recursului.”
79. Articolul 259 se abrogă. 
80. La articolul 265: 
litera e) va avea următorul cuprins: 
„e) într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărîre arbitrală 
care a devenit obligatorie pentru părţi, cu excepţia cazului în care instanţa refuză eliberarea titlului executoriu sau 
desfiinţează hotărîrea arbitrală;” 
litera g) va avea următorul cuprins: 
„g) reclamantului şi/sau pîrîtului îi lipseşte capacitatea de folosinţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.59 alin.(2);”  
articolul se completează cu litera h) cu următorul cuprins: 
„h) cererea de chemare în judecată este depusă de un organ, o organizaţie sau o persoană în vederea apărării drep-
turilor, libertăţilor sau intereselor legitime ale unei alte persoane fără ca prezentul cod sau o altă lege să le confere 
acest drept.” 
81. La articolul 267, după litera l) se introduce litera l1) cu următorul cuprins:
„l1) părţile au solicitat examinarea pricinii de către judecata arbitrală, în condiţiile legii;”.
82. La articolul 286 alineatul (2), cuvintele „curtea de apel” se substituie cu cuvîntul „judecătoria”.
83. La articolul 290 alineatul (2) litera f), textul „la art.125 din Codul familiei” se substituie cu cuvintele „de lege”. 
84. Articolul 345 se completează în final cu litera n) cu următorul cuprins:
„n) rezultă din facturi care au scadenţa la data depunerii lor.” 
85. La articolul 358:
alineatul (3) se abrogă; 
alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
„(4) Nu pot fi atacate cu apel hotărîrile pronunţate în primă instanţă de către curţile de apel.” 
86. La articolul 360, alineatul (2) se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins: „Renunţarea la apel se 
face prin depunerea unei cereri în prima instanţă pînă la expirarea termenului de depunere a apelului.”
87. La articolul 362, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu 
prevede altfel.”
88. La articolul 365, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Elementele cererii de apel prevăzute la alin.(1) lit. d), e) şi h) pot fi incluse într-o cerere de apel suplimentară 
depusă după data întocmirii hotărîrii integrale.”
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89. La articolul 367:
alineatul (2) se abrogă;
la alineatele (3) şi (4), cuvintele „ , pentru toţi participanţii la proces, a” se exclud.
90. La articolul 372:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul să prezinte noi probe dacă au fost în imposibilitatea să o facă la 
examinarea pricinii în primă instanţă.” 
după alineatul (1) se introduc alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins: 
„(11) Instanţa de apel nu are dreptul să administreze probele care au putut fi prezentate de participanţii la proces în 
primă instanţă, cu excepţia situaţiei stabilite la alin.(1). 
(12) În cazul în care părţile şi alţi participanţi la proces invocă necesitatea administrării de noi probe, aceştia trebuie 
să indice probele respective, mijloacele prin care ele pot fi administrate, precum şi motivele care au împiedicat pre-
zentarea lor în prima instanţă.”
91. La articolul 373 alineatul (3), cuvintele „apelul nu este motivat ori motivaţia” se substituie cu cuvintele „motiva-
rea apelului”. 
92. Articolul 385: 
la alineatul (1): 
litera d) va avea următorul cuprins: 
„d) să admită apelul, să caseze integral hotărîrea primei instanţe şi să trimită pricina spre rejudecare în primă instanţă 
doar în cazul în care s-au încălcat temeiurile prevăzute la art.388 alin.(1) lit. d) şi i). La solicitarea participanţilor la pro-
ces, instanţa de apel poate trimite pricina spre rejudecare în prima instanţă în cazul prevăzut la art.388 alin.(1) lit. b);” 
litera e) se completează la final cu cuvintele „dacă există temeiurile prevăzute la art.265 şi 267”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care pricina este trimisă spre rejudecare, cu acordul tuturor participanţilor la proces, instanţa de apel 
indică actele procesuale rămase valabile, celelalte fiind desfiinţate de drept.”
93. La articolul 388 alineatul (1):
litera e) se abrogă.
la litera i), cuvintele „generale sau” se exclud.
94. Articolul 389 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 389. Adoptarea şi pronunţarea deciziei 
(1) După încheierea dezbaterilor şi susţinerilor orale, completul de judecată se retrage în camera de deliberare pen-
tru adoptarea deciziei.
(2) În urma deliberării, completul de judecată pronunţă dispozitivul deciziei. Dispozitivul deciziei trebuie semnat de 
toţi judecătorii completului de judecată şi anexat la dosar.
(3) În cazul în care la adoptarea deciziei se exprimă o opinie separată, aceasta se anexează la dosar.
(4) Decizia integrală se întocmeşte în termen de 15 zile de la pronunţarea dispozitivului deciziei.
(5) Dacă unul dintre judecătorii completului de judecată este în imposibi-litatea de a semna decizia integrală, în locul 
lui semnează preşedintele şedinţei, iar dacă şi acesta este în imposibilitatea de a semna, în locul lui semnează preşe-
dintele instanţei de judecată. În toate cazurile, pe decizie va fi menţionată cauza imposibilităţii de a semna.
(6) Decizia integrală se remite părţilor în termen de 5 zile de la semnare.
(7) Decizia instanţei de apel poate fi atacată cu recurs în modul stabilit de prezentul cod.”
95. Articolul 395 se abrogă.
96. Titlul secţiunii 1 a capitolului XXXVIII va avea următorul cuprins:

„Secţiunea 1 
Recursul împotriva încheierilor judecătoreşti”.

97. Articolele 397–422 se abrogă.
98. Articolul 424:
în titlul articolului, cuvintele „emise în primă instanţă” se exclud;
la alineatul (1), cuvintele „în primă instanţă” se substituie cu cuvintele „de judecătorii”;
la alineatul (2), cuvintele „în primă instanţă de către curţile de apel, în conformitate cu competenţa jurisdicţională” 
se substituie cu cuvintele „de către curţile de apel”;
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articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Încheierile Curţii Supreme de Justiţie rămîn irevocabile de la momentul emiterii.”
99. Articolul 426 va avea următorul cuprins:
„Articolul 426. Depunerea şi examinarea recursului împotriva încheierii
(1) Recursul împotriva încheierii se depune şi se examinează în modul stabilit de prezentul capitol, cu excepţiile 
stabilite de prezenta secţiune.
(2) Recursul se depune la instanţa a cărei încheiere se atacă.
(3) Recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 3 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza dosa-
rului şi a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilităţii şi fără participarea părţilor.” 
100. La articolul 427 litera b), cuvintele „în primă instanţă” se exclud.
101. Articolul 428 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 428. Puterea legală a deciziei instanţei de recurs privind recursul împotriva încheieri
(1) Decizia instanţei de recurs emisă după examinarea recursului împotriva încheierii rămîne irevocabilă din mo-
mentul emiterii. Decizia se plasează pe pagina web a instanţei la data emiterii.
(2) Copia deciziei se remite părţilor în termen de 5 zile de la data emiterii.”
102. Titlul secţiunii a 2-a din capitolul XXXVIII va avea următorul cuprins:

„Secţiunea a 2-a 
Recursul împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel”.

103. La articolul 429, titlul şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
„Articolul 429. Acte de dispoziţie care pot fi atacate cu recurs
(1) Pot fi atacate cu recurs deciziile pronunţate de curţile de apel în calitatea lor de instanţe de apel, cît şi hotărîrile 
pronunţate de curţile de apel în procedura de insolvabilitate.”
104. Articolul 431: 
în titlu, textul „ . Modul de constituire a completelor de judecată” se exclude; 
alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Asupra admisibilităţii recursului decide un complet din 3 judecători. 
(3) Recursul considerat admisibil se examinează într-un complet din 5 judecători de la Colegiul civil, comercial şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.” 
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 
„(4) Judecătorii care au examinat admisibilitatea recursului pot participa şi la examinarea recursului în cauză.” 
105. Articolul 432: 
la alineatul unic, care devine alineatul (1), cuvintele „prevăzute la art.400 alin.(2) şi (3)” se exclud; 
articolul se completează cu alineatele (2)–(5) cu următorul cuprins:
„(2) Se consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul în care instanţa judecă-
torească:
a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată;
b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată;
c) a interpretat în mod eronat legea;
d) a aplicat în mod eronat analogia legii sau analogia dreptului.
(3) Se consideră că normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul în care: 
a) pricina a fost judecată de un judecător care nu avea dreptul să participe la judecarea ei;
b) pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de 
judecată;
c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile privind limba de desfăşu-rare a procesului;
d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane care nu au fost implicate în proces;
e) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată;
f) hotărîrea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale.
(4) Săvîrşirea altor încălcări decît cele indicate la alin.(3) constituie temei de declarare a recursului doar în cazul şi 
în măsura în care acestea au dus sau ar fi putut duce la soluţionarea greşită a pricinii sau în cazul în care instanţa de 
recurs consideră că aprecierea probelor de către instanţa judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care erorile 
comise au dus la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
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(5) Temeiurile prevăzute la alin.(3) se iau în considerare de către instanţă din oficiu şi în toate cazurile.”
106. La articolul 433:
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art.432 alin.(2), (3) şi (4);”
litera d) va avea următorul cuprins: 
„d) recursul se depune în mod repetat după ce a fost examinat.”
107. La articolul 434, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărîrii sau a deciziei integrale.”
108. La articolul 437 alineatul (1), litera d) se abrogă. 
109. Articolul 438: 
la alineatul (1), cuvintele „serviciul grefă al Curţii Supreme de Justiţie” se substituie cu cuvintele „grefa Curţii Supre-
me de Justiţie”; 
la alineatul (21), cuvintele „sau aplicarea măsurilor de asigurare” se exclud; 
alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
„(4) Dacă cererea de recurs corespunde prevederilor art.437, grefa Curţii Supreme de Justiţie înregistrează intentarea 
procedurii de recurs.” 
110. Articolul 439: 
la alineatul (2), textul „preşedintele şi, după caz, vicepreşedintele Colegiului civil, comercial şi de contencios ad-
ministrativ al Curţii Supreme de Justiţie desemnează un complet din 3 judecători, inclusiv un judecător raportor, 
pentru a” se substituie cu cuvintele „un complet din 3 judecători”; 
la alineatul (3), textul, „ în cel mult 3 luni,” se exclude.
111. La articolul 440: 
alineatul (1):
după cuvîntul „decide” se introduc cuvintele „în mod unanim”, iar cuvîntul „decizie” se substituie cu cuvîntul „în-
cheiere”; 
alineatul se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins: „Încheierea se emite conform prevederilor 
art.270 şi nu conţine nicio referire cu privire la fondul recursului.” 
după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins: 
„(11) Încheierea privind inadmisibilitatea recursului se plasează pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie la data 
emiterii şi se transmite tuturor participanţilor la proces şi reprezentanţilor acestora.”
la alineatul (2), cuvintele „citarea părţilor” se substituie cu textul: „prezenţa participanţilor la proces sau a repre-
zentanţilor acestora, prin emiterea unei încheieri nemotivate despre care se face o menţiune pe pagina web a Curţii 
Supreme de Justiţie”.
112. Articolul 441 va avea următorul cuprins:
„Articolul 441. Actele procedurale după stabilirea admisibilităţii recursului
În cazul în care recursul este considerat admisibil, un complet din 5 judecători examinează fondul recursului.”
113. Articolul 442:
la alineatul (1), cuvintele „pe baza actelor din dosar,” se exclud, iar după cuvintele „în limitele invocate în recurs” se 
introduc cuvintele „şi în baza referinţei depuse de către intimat”;
alineatele (3) şi (4) se abrogă.
114. La articolul 443, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Pînă la pronunţarea deciziei, recurentul are dreptul să îşi retragă recursul printr-o cerere scrisă. Cererea de re-
tragere a recursului se depune în instanţa care a fost învestită cu judecarea recursului.”
115. Articolul 444 va avea următorul cuprins:
„Articolul 444. Procedura de judecare a recursului
Recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces. Completul din 5 judecători poate decide invitarea 
unor participanţi sau reprezentanţi ai acestora pentru a se pronunţa asupra problemelor de legalitate invocate în 
cererea de recurs.”
116. Articolul 445:
la alineatul (1):
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) să admită recursul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi să trimită pricina spre rejudecare în instanţa de 
apel în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs;” 
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după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:
„c1) să admită recursul şi să caseze integral decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, trimiţînd pricina 
spre rejudecare în prima instanţă doar în cazul în care a constatat încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de 
drept procedural specificate la art.432 alin.(3) lit. d) şi f). La solicitarea participanţilor la proces, instanţa de recurs 
poate trimite pricina spre rejudecare în prima instanţă în cazul prevăzut la art.432 alin.(3) lit. b);” 
după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins: 
„(21) În cazul în care pricina este trimisă spre rejudecare, cu acordul tuturor participanţilor la proces, instanţa de 
recurs indică actele procesuale rămase valabile, celelalte fiind desfiinţate de drept.” 
alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins: 
„(3) În urma examinării recursului, instanţa de recurs emite o decizie care rămîne irevocabilă din momentul emite-
rii. Decizia se consideră a fi emisă din momentul plasării acesteia pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.
(4) Copia deciziei instanţei de recurs se remite părţilor în termen de 5 zile de la data emiterii.”
alineatul (5) se abrogă.
117. La articolul 447, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) Agentul guvernamental, în cazurile prevăzute la art.449 lit. g) şi h).”
118. La articolul 449:
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni în legătură cu pricina care se judecă;” 
la litera b), cuvintele „petiţionarului anterior” se substituie cu textul „revizuientului, dacă acesta dovedeşte că a 
întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare a pricinii”; 
litera c) va avea următorul cuprins: 
„c) instanţa a emis o hotărîre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces;” 
litera d) se abrogă; 
la litera e), cuvintele „sau hotărîrea ori decizia unui alt organ” se exclud;
literele g) şi h) vor avea următorul cuprins:
„g) Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Guvernul Republicii Moldova a iniţiat o procedură de reglementare 
pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova;
h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărîre, fie Guvernul Republicii Moldova a recu-
noscut, printr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale care poate fi remediată, cel puţin 
parţial, prin anularea hotărîrii pronunţate de o instanţă de judecată naţională.”
119. Articolul 450 va avea următorul cuprins:
„Articolul 450. Termenele de depunere a cererii de revizuire şi calculul acestora 
Cererea de revizuire se depune:
a) în termen de 3 luni din ziua în care sentinţa penală a devenit irevocabilă –în cazul prevăzut la art.449 lit. a);
b) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele sau faptele esenţiale 
ale pricinii care nu i-au fost şi nu puteau să-i fie cunoscute anterior, dar nu mai tîrziu de 5 ani de la data rămînerii 
irevocabile a hotărîrii, încheierii sau deciziei – în cazul prevăzut la art.449 lit. b);
c) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele respective – în cazul 
prevăzut la art.449 lit. c);
d) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de hotărîrea, sentinţa sau decizia anula-
tă sau modificată care a servit drept temei pentru emiterea hotărîrii sau deciziei a căror revizuire se cere – în cazul 
prevăzut la art.449 lit. e);
e) în interiorul termenului de derulare a procedurii de reglementare pe cale amiabilă la Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului – în cazul prevăzut la art.449 lit. g);
f) în termen de 6 luni de la pronunţarea hotărîrii sau deciziei Curţii Europene a Drepturilor Omului – în cazul pre-
văzut la art.449 lit. h).”
120. La articolul 451, alineatul (3) se abrogă.
121. La articolul 468, cuvintele „curtea de apel de drept comun” se substituie cu cuvintele „instanţa judecătorească”.
122. La articolul 472 alineatul (2), cuvintele „curtea de apel de drept comun” se substituie cu cuvintele „instanţa 
judecătorească”.
Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 3 luni de la data publicării.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, toate cererile de chemare în judecată se vor depune la instanţele 
judecătoreşti competente.
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(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cererile de chemare în judecată depuse pentru 
examinarea de fond la curţile de apel se vor transmite instanţelor judecătoreşti competente.
(4) Cauzele supuse examinării de fond la curţile de apel şi pentru care a fost stabilită data şedinţei de judecată se 
examinează de către acestea în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Dacă în termen de 3 luni nu 
a fost pronunţat niciun act de dispoziţie al organului judiciar, în termen de 15 zile cauzele se transmit spre examinare 
instanţelor judecătoreşti competente.
(5) Recursurile depuse la curţile de apel împotriva hotărîrilor primei instanţe pînă la intrarea în vigoare a prezentei 
legi se vor examina în apel.
(6) Recursurile depuse împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de către curţile de apel vor fi examinate de 
Curtea Supremă de Justiţie conform prevederilor prezentei legi.
(7) Termenul de declarare a apelului împotriva hotărîrilor judecătoreşti pronunţate pînă la intrarea în vigoare a pre-
zentei legi este de 20 de zile de la data comunicării hotărîrii motivate.
(8) Termenul de declarare a recursului împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de către curţile de apel şi 
împotriva deciziilor instanţelor de apel pronunţate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi este de 2 luni de la data 
comunicării hotărîrii sau deciziei motivate.
(9) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru 
aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU  
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Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Art.I. – Articolul 32 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2011, nr.78–81, art.199), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Articolul 32. Acordarea de credite
(1) Acordarea de credite se efectuează în conformitate cu regulamentele interne ale băncii, care nu contravin legii 
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şi cuprind cel puţin condiţiile acordării de credite solicitanţilor (clienţilor, administratorilor şi angajaţilor băncii), 
împuternicirile, obligaţiile şi structura subdiviziunii interne în ale cărei atribuţii intră gestionarea operaţiunilor le-
gate de acordarea creditelor (comitetul de credit), modul de luare a deciziilor privind acordarea de credite, limitele 
creditării, modul de garantare a creditelor.
(2) În activitatea de acordare a creditelor, banca este obligată să respecte limitele şi cerinţele privind concentrarea 
riscurilor (expunerile) şi alte măsuri de prudenţă stabilite conform prezentei legi şi actelor normative ale Băncii 
Naţionale. 
(3) Banca oferă gratuit solicitantului informaţii despre condiţiile de acordare a creditelor, care cuprind cel puţin:
a) rata, modul de calculare şi plată a dobînzii, precum şi condiţiile în care aceasta se poate modifica pînă la rambur-
sarea integrală a creditului;
b) plăţile şi alte costuri aferente creditului (comisioane, taxe, alte remuneraţii şi penalităţi legate nemijlocit de con-
tractul de credit), precum şi criteriile obiective în baza cărora acestea se pot modifica;
c) numărul şi suma tranşelor, precum şi alte obligaţii legate de rambursarea creditului;
d) condiţiile şi costurile în cazul rambursării creditului înainte de termen;
e) în cazul garantării creditului cu ipotecă – informaţia cu privire la dreptul părţilor de a solicita notarului învestirea 
contractului de ipotecă cu formulă executorie, explicînd clar dreptul băncii, în acest caz, la executarea silită a dreptului 
de ipotecă în conformitate cu Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă, fără adresarea în instanţa jude-
cătorească (în mod extrajudiciar), în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, dacă părţile au con-
venit de comun acord asupra acestui drept şi dacă contractul de ipotecă propus de bancă prevede un asemenea drept;
f) alte informaţii pe care este obligată să le ofere conform legislaţiei.
(4) Dobînda şi costurile aferente creditului se stabilesc expres în contractul de credit, inclusiv pentru cazul rambur-
sării creditului înainte de termen.
(5) Pentru efectuarea finanţării comune, băncile au dreptul să încheie acorduri privind creditele de consorţiu. În 
cadrul unui astfel de acord, băncile participante stabilesc condiţiile de acordare a creditului şi desemnează o bancă 
responsabilă pentru executarea acordului. Băncile participante poartă riscul aferent creditului acordat proporţional 
mijloacelor investite în consorţiu.
(6) Banca urmăreşte ca solicitantul de credit să dea dovadă de credibilitate în ceea ce priveşte rambursarea creditului. 
Rambursarea creditului poate fi garantată prin gaj al bunurilor mobile şi imobile (ipotecă), prin garanţie bancară, 
prin fidejusiune şi prin alte modalităţi prevăzute de lege sau în contract. Banca are dreptul să acorde credit fără ga-
ranţie (credit în alb) numai în cazul solvabilităţii şi credibilităţii înalte ale solicitantului de credit.
(7) Banca are dreptul să ceară prezentarea dărilor de seamă, altor documente şi informaţii referitoare la situaţia 
financiară şi la activitatea solicitantului de credit, a persoanei care constituie o garanţie personală, necesare pentru 
evaluarea solvabilităţii şi credibilităţii acestora, să întreprindă, în limitele legale, alte măsuri în scopul verificării ve-
ridicităţii informaţiilor prezentate, precum şi să efectueze controlul asupra utilizării conform destinaţiei a creditului 
acordat. 
(8) Creditul poate fi acordat prin înregistrarea sumei creditului în contul curent al debitorului, prin transferarea în 
vederea executării documentelor de plată prezentate de debitor sau, la indicaţia/cu acordul lui, de un terţ, prin trans-
ferarea către terţ în conformitate cu indicaţiile debitorului, prin eliberarea în numerar, dacă legislaţia nu prevede altfel.
(9) Pentru fiecare tranzacţie de credit banca păstrează cererea pentru credit, copia de pe decizia persoanei care a au-
torizat creditul privind aprobarea tranzacţiei sau copia de pe procesul-verbal al şedinţei consiliului băncii (în cazul 
în care decizia a fost luată de consiliu), documentele contractuale, altă documentaţie de credit.
(10) Banca prezintă, în modul stabilit de Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit, cel 
puţin unui birou al istoriilor de credit toate informaţiile de care dispune, necesare pentru formarea istoriilor de credit 
în privinţa tuturor debitorilor care şi-au dat acordul pentru prezentarea informaţiilor respective.”
Art.II. – Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2002, nr.154–157, art.1209), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 35, alineatul (1) se completează cu litera o2) cu următorul cuprins:
„o2) învestirea cu formulă executorie a actelor notariale;”.
2. Legea se completează cu articolul 541 cu următorul cuprins:
„Articolul 541. Învestirea cu formulă executorie a actelor notariale 
(1) Procedura de învestire cu formulă executorie a actului notarial poate fi aplicată, sub sancţiunea nulităţii, la soli-
citarea părţilor, doar actelor juridice stabilite de lege care conţin clauza privind acceptarea de către părţi a învestirii 
cu formulă executorie a actului respectiv. 
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(2) Învestirea cu formulă executorie se efectuează concomitent cu autentificarea actului juridic. În girul de autentifi-
care notarul va efectua următoarea menţiune: „La solicitarea părţilor, prezentul act notarial a fost învestit cu formulă 
executorie.” 
(3) Actele juridice menţionate la alin.(1) care constată o creanţă certă şi lichidă şi care sînt învestite cu formulă exe-
cutorie au putere de document executoriu la data exigibilităţii creanţei.”
3. La articolul 74, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Depunerea la păstrare se confirmă prin certificat.” 
4. Legea se completează cu articolul 741 cu următorul cuprins:
„Articolul 741. Păstrarea sumelor de bani primite în depozit
(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială depune neîntîrziat suma de bani primită în depozit într-un cont 
curent special deschis la o bancă comercială care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, în limi-
tele teritoriului de activitate al notarului. Pentru fiecare sumă de bani primită în depozit se deschide un cont curent 
separat.
(2) Suma de bani păstrată în contul curent special nu constituie venitul persoanei care desfăşoară activitate notarială 
şi nu poate fi urmărită în baza pretenţiilor creditorilor acesteia. 
(3) De sumele de bani păstrate în conturile curente speciale este în drept să dispună numai persoana care desfăşoară 
activitate notarială. Dispunerea de banii păstraţi în contul curent special se efectuează numai în folosul creditorului, 
la cererea scrisă a acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege privind restituirea mijloacelor băneşti către debitor.
(4) Suma de bani păstrată în contul curent special se transmite, la cererea scrisă, creditorului persoană juridică prin 
virament în contul lui bancar, iar creditorului persoană fizică – prin virament în contul lui bancar sau în numerar, 
dacă legea nu prevede altfel.
(5) În cazul calculării dobînzilor şi altor beneficii aferente sumei de bani păstrate în contul curent special, acestea 
aparţin creditorului, iar în cazul restituirii sumei către debitor, dobînzile şi beneficiile trec în proprietatea acestuia.
(6) În cazul încetării sau suspendării activităţii notarului, Ministerul Justiţiei dispune prin ordin declinarea către 
altă persoana care desfăşoară activitate notarială a competenţei de dispunere de sumele de bani păstrate în conturile 
curente speciale.”
Art.III. – Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2008, nr.165–166, art.603), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 31 alineatul (2) litera a), după cuvintele „dacă este cazul, debitorului” se introduc cuvintele „sau la altă 
adresă arătată în acest scop în contractul de ipotecă”.
2. La articolul 33, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , sau în temeiul contractului de ipotecă învestit cu 
formulă executorie prevăzut la art.331”.
3. Legea se completează cu articolul 331 cu următorul cuprins:
„Articolul 331. Executarea dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie
(1) În cazul în care ipoteca garantează obligaţiile ce rezultă din contractul de credit bancar sau de împrumut acordat 
de către organizaţia de microfinanţare, de către asociaţia de economii şi împrumut sau de către societatea de leasing, 
contractul de ipotecă poate fi învestit cu formulă executorie conform Legii nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu 
privire la notariat, dacă părţile au convenit în mod expres aceasta în contract. În acest caz, dreptul de ipotecă poate 
fi executat silit, în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, fără adresarea cererii în instanţa de 
judecată pentru a obţine ordonanţă sau hotărîre judecătorească. 
(2) Executarea silită a dreptului de ipotecă în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie se efectuează 
cu respectarea prevederilor art.30 şi 31 şi se referă doar la transmiterea bunului imobil ipotecat în posesia creditorului 
ipotecar în scopul executării de către acesta a dreptului de ipotecă în corespundere cu prevederile art.34 alin.(3), pre-
cum şi la evacuarea locuitorilor în cadrul executării dreptului de ipotecă în corespundere cu prevederile art.36.
(3) Debitorul ipotecar poate contesta, conform prevederilor Codului de executare, încheierea de intentare a proce-
durii de executare emisă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, avînd dreptul să invoce 
apărări de fond, care se vor referi în mod exclusiv la motivele indicate la art.33 alin.(2) din prezenta lege. În cazul 
în care încheierea executorului judecătoresc este anulată pe motivele menţionate, prevederile alin. (4) al prezentului 
articol şi ale art.83 lit. e) din Codul de executare se aplică în mod corespunzător.
(4) În cazul în care învestirea contractului de ipotecă cu formulă executorie este anulată ca urmare a contestării ul-
terioare, creditorul ipotecar este obligat să restituie bunul ipotecat sau să restituie preţul la care bunul a fost vîndut 
şi să repare prejudiciul cauzat.
(5) Anularea învestirii contractului de ipotecă cu formulă executorie nu împiedică creditorul să execute dreptul de 
ipotecă prin instanţa de judecată în modul prevăzut la art.32 şi 33.”
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4. La articolul 34:
alineatul (1) se completează în final cu textul „ori după neexecutarea de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate 
din contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie”; 
alineatul (3) se completează în final cu textul: „În cazul vînzării bunului ipotecat ca urmare a executării silite a drep-
tului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie, creditorul ipotecar sau, după caz, executo-
rul judecătoresc va aplica, ca modalitate de vînzare, licitaţia publică, cu excepţia cazului în care există acordul scris 
al debitorului ipotecar, eliberat creditorului ipotecar după apariţia dreptului său de executare a dreptului de ipotecă, 
de a vinde bunul în alt mod prevăzut de prezenta lege.”
alineatul (6) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
„c) în cazul executării silite în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie – originalul contractu-
lui de ipotecă învestit cu formulă executorie, care conţine clauza privind dreptul creditorului ipotecar de a executa 
dreptul de ipotecă în temeiul formulei executorii aplicate de notar, copia contractului de credit bancar sau de împru-
mut, care atestă faptul că creanţa a devenit exigibilă, însoţită de extrasele de evidenţă financiară, care atestă datoriile 
debitorului la data expirării termenului indicat în notificare şi preaviz, copiile notificării şi preavizului expediate pe 
adresa debitorului, conform cerinţelor art.31, precum şi declaraţia pe propria răspundere a creditorului că nu există 
un litigiu judiciar în legătură cu contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie a cărui executare este solicitată 
şi că creanţa este exigibilă.”
5. La articolul 36:
alineatul (1) se completează în final cu textul „ , sau la data indicată în notificare şi preaviz conform art.31 – în cazul 
executării dreptului de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie”; 
alineatul (2) se completează în final cu textul „în corespundere cu Codul de executare şi ţinînd cont de prevederile 
art.30 alin.(4) din prezenta lege şi ale alin.(3) din prezentul articol.”
Art.IV. – Articolul 60 din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se completează cu 
alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) În cazul executării dreptului de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, pro-
cedura de executare se intentează cu prezentarea şi examinarea documentelor prevăzute la art.34 alin.(6) lit. c) din 
Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.”
Art.V. – La articolul 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează după 
cum urmează:
la punctul 6), după cuvintele „de către executori judecătoreşti,” se introduce textul „precum şi de administratori 
(lichidatori, administratori fiduciari, administratori provizorii) ai proceselor de insolvabilitate, de restructurare ju-
diciară, de faliment şi de lichidare;”
la punctul 8), după cuvintele „proprietatea fără stăpîn,” se introduc cuvintele „proprietatea întreprinderilor declarate 
în proces de restructurare judiciară, de faliment şi de lichidare,”.
Art.VI. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU 
 
Nr.164. Chişinău, 11 iulie 2012.

LEGE NR.96 din 03.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:06.07.2012 în Monitorul Oficial nr.135-141 art.nr.443 
Data intrarii in vigoare:06.10.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Art.I. – Legea nr.1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile 
ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 1998, nr.50–51, art.359), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
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1. La articolul 5, alineatul (1) se completează cu textul: „Organul care reprezintă statul în instanţa de judecată pe 
această categorie de cauze este Ministerul Justiţiei.” 
2. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:
„Art.131. – (1) Hotărîrea judecătorească privind repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor 
de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti se execută după ce devine irevocabilă, în modul 
stabilit de legislaţia în vigoare.
(2) Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu, emis în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, spre 
executare Ministerului Justiţiei şi informează părţile despre acest fapt. La solicitarea Ministerului Justiţiei, creditorul 
prezintă, în termen de 5 zile, datele bancare necesare pentru executarea titlului executoriu. Titlul executoriu, eliberat 
în baza hotărîrii irevocabile, poate fi prezentat spre executare Ministerului Justiţiei şi de către creditor, cu anexarea 
datelor bancare necesare, în vederea efectuării transferului.
(3) În decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, eliberat în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, 
Ministerul Justiţiei remite Ministerului Finanţelor titlul executoriu, împreună cu hotărîrile judecătoreşti emise pe 
cauza respectivă, şi datele bancare ale creditorului.
(4) Titlul executoriu se va executa de către Ministerul Finanţelor, în conformitate cu procedura şi termenele stabilite 
prin Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.” 
3. Articolul 20:
la alineatul (1), cuvintele „Ministerul Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerul Justiţiei”, iar în final alineatul 
se completează cu textul: „Sumele încasate ca efect al acţiunii de regres se varsă la bugetul de stat sau, după caz, la 
bugetul autorităţii administraţiei publice locale respective.”
la alineatul (2), cuvintele „Ministerului Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerului Justiţiei”.
Art.II. – La articolul 15 alineatul (2) din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 
2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, 
după litera e1) se introduce litera e2) cu următorul cuprins:
„e2) de repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale 
instanţelor judecătoreşti;”.
Art.III. – Legea nr.87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptu-
lui la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.107–109, art.282) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (7), cuvintele „Ministerul Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerul Justiţiei”.
2. La articolul 4 alineatele (1) şi (2), cuvintele „Ministerului Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerului 
Justiţiei”.
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Articolul 6. Executarea hotărîrii judecătoreşti 
(1) Hotărîrea judecătorească privind constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau 
a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi repararea prejudiciului cauzat prin această 
încălcare se execută după ce devine irevocabilă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 
(2) Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu, emis în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, spre 
executare Ministerului Justiţiei şi informează părţile despre acest fapt. La solicitarea Ministerului Justiţiei, creditorul 
prezintă, în termen de 5 zile, datele bancare necesare pentru executarea titlului executoriu. Titlul executoriu, eliberat 
în baza hotărîrii irevocabile, poate fi prezentat spre executare Ministerului Justiţiei şi de către creditor, cu anexarea 
datelor bancare necesare, în vederea efectuării transferului.
(3) În decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, eliberat în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, 
Ministerul Justiţiei remite Ministerului Finanţelor titlul executoriu, împreună cu hotărîrile judecătoreşti emise pe 
cauza respectivă, şi datele bancare ale creditorului.
(4) Titlul executoriu se va executa de către Ministerul Finanţelor, în conformitate cu procedura şi termenele stabilite 
prin Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.” 
Art.IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege; 
b) va crea în cadrul Ministerului Justiţiei o subdiviziune care va asigura reprezentarea statului în cauzele privind 
constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen re-
zonabil a hotărîrii judecătoreşti şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare, precum şi în cauzele privind 
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repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţe-
lor judecătoreşti. 
(3) Interesele statului în cauzele specificate la alineatul (2) litera b), care au fost depuse la instanţele judecătoreşti 
competente pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor continua să fie reprezentate de Ministerul Finanţelor.   
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.96. Chişinău, 3 mai 2012. 

RECTIFICARE Nr.113 din 08.06.2012

Publicat:08.06.2012 în Monitorul Oficial nr.113-118 art.nr.15
 
În Legea nr.33 din 6 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2012, nr.99-102, art.330):
Art.XLII:
- la punctul 1, în loc de „inclusiv în numerar, de către persoanele fizice” se va citi: „inclusiv în numerar de către per-
soanele fizice – ”;
- la punctul 4, în loc de „inclusiv în numerar, de către persoanele fizice” se va citi: „inclusiv în numerar de către per-
soanele fizice,”;
- la punctul 8, în loc de „inclusiv în numerar, în cazul persoanelor fizice numai dacă” se va citi: „inclusiv în numerar 
persoanelor fizice, numai în cazul în care”.

LEGE NR.28 din 01.03.2012
pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova  

nr.443-XV din 24 decembrie 2004

Publicat:23.03.2012 în Monitorul Oficial nr.54-59 art.nr.176

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se completează cu un articol nou, 
care devine articolul 1751, cu următorul cuprins:
„Articolul 1751. Instituţiile care asigură executarea reţinerii
Reţinerea de pînă la 72 de ore, ca măsură procesuală de constrîngere, se asigură în izolatoarele de detenţie provizo-
rie, cu excepţia reţinerii militarilor care se efectuează în garnizoană sau în comenduirea militară a garnizoanei, cu 
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a condiţiilor adecvate de deţinere.”
Art.II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU 
 
Nr.28. Chişinău, 1 martie 2012.

LEGE NR.5 din 15.01.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:07.03.2012 în Monitorul Oficial nr.46-47 art.nr.138

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – La articolul 15 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 2011, nr.78–81, art.199), alineatul (1) va avea următorul cuprins:
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„(1) Transferul unei cote de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a
Băncii Naţionale, sub sancţiunea nulităţii absolute, după cum urmează:
a) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă în urma unui astfel de transfer orice persoană sau orice persoane care ac-
ţionează în comun vor deţine, direct sau indirect, o cotă substanţială în capitalul acestei bănci, precum şi în cazul în 
care, în urma majorării unei astfel de cote, se vor atinge sau se vor depăşi limitele de 25 la sută, 33 la sută şi 50 la sută;
b) în baza hotărîrilor judecătoreşti definitive ori a tranzacţiilor sau a altor acte juridice efectuate ca urmare a acestor 
hotărîri;
c) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă transferul se efectuează între persoanele rezidente ale ţărilor şi/sau zone-
lor off-shore, precum şi/sau grupuri de persoane care acţionează în comun, ce au în componenţa lor o persoană din 
ţările şi/sau zonele off-shore, ori între persoana rezidentă a ţării şi/sau a zonei off-shore şi alte persoane, indiferent 
de mărimea cotei ce constituie obiectul tranzacţiei.
Decizia privind o astfel de permisiune prealabilă se emite conform art.7 alin.(2).
Exerciţiul dreptului de vot al persoanelor care nu au obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale sau au obţinut 
cote de participare ce au condus la depăşirea limitelor maxime prevăzute la alin.(2) este suspendat de la data aviză-
rii de către Banca Naţională, în mărimea cotei deţinute fără permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. Persoanele 
respective sînt obligate, în termen de 3 luni, să obţină permisiunea Băncii Naţionale sau să-şi vîndă acţiunile pentru 
care le este suspendat dreptul de vot unei persoane care a obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. După 
expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vîndute sau nu s-a obţinut permisiunea Băncii Naţionale, Banca 
Naţională dispune băncii anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi 
clasă şi vînzarea acestora, urmînd ca suma obţinută din vînzare să fie transmisă deţinătorului iniţial după reţinerea 
cheltuielilor legate de vînzare. În cazul unui litigiu judiciar, Banca Naţională dispune băncii anularea acţiunilor şi 
efectuarea măsurilor enumerate mai sus doar după pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti definitive.”
Art.II. – Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183–185, art.655), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 24, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Transferul de acţiuni ale băncilor în condiţiile art.15 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare se va înregistra 
numai după prezentarea permisiunii prealabile scrise a Băncii Naţionale a Moldovei, emisă în condiţiile legii menţi-
onate, sub sancţiunea nulităţii absolute a înregistrării tranzacţiei.”
2. Articolul 261:
la alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
„f) executarea hotărîrii definitive a instanţei de judecată;”
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Respectarea prevederilor prezentului articol este de competenţa persoanelor care ţin registrul valorilor mobi-
liare şi/sau de competenţa deţinătorilor nominali care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale clienţilor, în 
cazurile prevăzute la alin.(1) lit. b), g) şi j), sub sancţiunea nulităţii absolute a transferului dreptului de proprietate 
asupra valorilor mobiliare.”
Art.III. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2003, nr.111–115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 257 se abrogă.
2. La articolul 470, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
„(11) Instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine informează în 
mod obligatoriu şi neîntîrziat despre acest fapt Ministerul Justiţiei şi, după caz, Banca Naţională a Moldovei, în cazul 
în care este vizată o instituţie financiară licenţiată de aceasta, cu remiterea cererii şi a documentelor aferente. Prezen-
ţa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei la şedinţa de judecată în cadrul 
căreia se examinează cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine este obligatorie. Lipsa reprezentantului 
Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei, legal citaţi, nu împiedică examinarea cauzei.”
Art.IV. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Titlul executoriu se eliberează creditorului la cerere de către prima instanţă, după rămînerea definitivă a hotă-
rîrii.”
2. La articolul 60:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
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„(3) În termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire 
la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la 
emitere, cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile. La încheierea cu privire la 
intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei 
de intentare şi de arhivare a dosarului de executare.”
alineatul (31) va avea următorul cuprins:
„(31) În cazul renunţării debitorului de a executa benevol documentul executoriu în termenul menţionat la alin.(3), 
executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de 
borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la 
debitor, se va stabili ulterior în condiţiile legii, iar debitorului îi va expedia şi copia, certificată de executorul judecă-
toresc, de pe documentul executoriu.”
Art.V. – Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2010, nr.126–128, art.406) se modifică după cum urmează:
1. Articolul 18:
la alineatul (1), litera c1) va avea următorul cuprins:
„c1) încălcării grave a legislaţiei – pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare;”
alineatul (51) va avea următorul cuprins:
„(51) În cazul prevăzut la alin.(1) lit. c1), suspendarea se dispune din oficiu prin ordin al ministrului justiţiei.”
2. La articolul 21 alineatul (2), litera b1) va avea următorul cuprins:
„b1) încălcarea gravă a legislaţiei;”.
3. La articolul 22, alineatele (1), (2), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
„(1) Colegiul disciplinar se constituie pe lîngă Ministerul Justiţiei şi are drept scop examinarea cazurilor privind trage-
rea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc la solicitarea ministrului justiţiei, a Consiliului Uniunii Na-
ţionale a Executorilor Judecătoreşti, a părţilor în procedura de executare, precum şi la solicitarea unor alte persoane.
(2) Colegiul disciplinar se constituie prin ordin al ministrului justiţiei pe un termen de 4 ani. Colegiul este format din 
9 persoane: trei executori judecătoreşti desemnaţi de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, trei reprezen-
tanţi desemnaţi de Ministerul Justiţiei, un judecător desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii, un reprezen-
tant al mediului academic din domeniul dreptului şi un reprezentant al societăţii civile. Reprezentantul din mediul 
academic şi cel al societăţii civile sînt selectaţi prin concurs organizat de Ministerul Justiţiei.
(3) Prin ordin al ministrului justiţiei sînt desemnaţi şi 9 membri supleanţi ai Colegiului disciplinar, conform preve-
derilor alin.(2). Secretarul colegiului va fi desemnat din cadrul aparatului central prin ordin al ministrului justiţiei. 
Executorii judecătoreşti cărora le-au fost aplicate sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani nu pot fi membri ai Colegiu-
lui disciplinar.”
„(5) Deciziile colegiului se adoptă în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri, cu majoritatea de voturi ale acestora.”
4. Articolul 24:
la alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
„d) suspendare a activităţii;”
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul constatării abaterilor disciplinare prevăzute la art.21 alin.(2) lit. b1) şi i), va fi aplicată sancţiunea disci-
plinară indicată în prezentul articol la alin.(1) lit. d) sau e).”
5. La articolul 33, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Supravegherea activităţii executorului judecătoresc este exercitată de Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a 
Executorilor Judecătoreşti.
(2) Supravegherea constă în efectuarea controalelor asupra activităţii executorului judecătoresc prin verificarea ţi-
nerii registrelor procedurii de executare, modului de calculare a cheltuielilor de executare, păstrării documentelor, 
utilizării legăturii electronice cu registrele prin intermediul reţelei computerizate, respectării orelor de program. 
Controlul activităţii executorului judecătoresc se efectuează o dată la 2 ani. Activitatea executorului judecătoresc 
nou-numit este supusă primului control la expirarea primului an de activitate. Pot fi efectuate controale suplimentare 
numai dacă au devenit cunoscute date a căror verificare este necesară.”
6. La articolul 40, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti asigură organizarea activităţii Comisiei de licenţiere.”
Art.VI. – (1) În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Justiţiei va asigura reorganizarea 
Colegiului disciplinar în conformitate cu prevederile prezentei legi.
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(2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti va 
transmite Ministerului Justiţiei toate materialele aflate în gestiunea Colegiului disciplinar.
(3) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul va aduce actele sale normative în conformitate 
cu prevederile prezentei legi.
Art.VII. – Se abrogă Legea nr.184 din 27 august 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.146, art.450).

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.5. Chişinău, 15 ianuarie 2012.

CODUL AUDIOVIZUALULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA 

(LEGEA NR. 260 din 27.07.2006)

Publicat:18.08.2006 în Monitorul Oficial nr.131-133 art.nr.679

MODIFICAT:
 LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12 
LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426 (a se vedea textul) 
LP84 din 13.04.12, MO103/29.05.12 art.349

LEGE NR.165 din 11.07.2012
cu privire la modificarea şi completarea  

Codului audiovizualului al Republicii Moldova  
nr.260-XVI din 27 iulie 2006

Publicat:14.09.2012 în Monitorul Oficial nr.190-192 art.nr.640

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2006, nr.131–133, art.679), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2: 
litera j) va avea următorul cuprins:
„j) programe autohtone – programe a căror producere sau coproducere este concepută de către radiodifuzori aflaţi 
în jurisdicţia Republicii Moldova şi/sau de către producători de programe independenţi din Republica Moldova;” 
articolul se completează cu litera n1) cu următorul cuprins:
„n1) plasare de produse – orice formă de prezentare constînd în includerea unui produs, serviciu sau a mărcii acestu-
ia ori menţiunea unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia, astfel încît acesta să fie prezentat în cadrul unui program 
în schimbul unei plăţi sau contraprestaţii;”.
2. Articolul 11 se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
„(10) Radiodifuzorii sînt obligaţi să respecte normele ortografice, ortoepice, morfologice şi sintactice ale limbii de stat.” 
3. La articolul 19: 
alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
„(2) Radiodifuzorii sînt liberi să ofere timpi de emisie destinaţi publicităţii sau teleshoppingului doar posturilor de 
televiziune pentru care deţin licenţă de emisie, cu respectarea condiţiilor prezentului cod.
(3) Distribuitorii de servicii nu au dreptul să plaseze publicitate sau teleshopping în serviciile de programe retrans-
mise. Distribuitorii de servicii acoperă publicitatea şi teleshoppingul din serviciile de programe străine retransmise.” 



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPoruluiNr. 7-10, 2012    Ediţie specială

139

alineatul (4) se abrogă.
4. După articolul 19 se introduce articolul 191 cu următorul cuprins:
„Articolul 191. Plasare de produse
(1) Radiodifuzorii sînt în drept să efectueze plasarea de produse doar în condiţiile şi în cazurile prevăzute de pre-
zentul articol.
(2) Plasarea de produse este permisă în programe şi emisiuni ce constituie producţie autohtonă.
(3) Programele în care sînt plasate produse trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să nu afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a radiodifuzorului;
b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea produselor sau serviciilor respective;
c) să nu scoată în evidenţă în mod exagerat produsele şi/sau serviciile în cauză.
(4) Radiodifuzorii sînt obligaţi să difuzeze anunţul privind plasarea de produse:
a) la începutul şi la sfîrşitul programului în care sînt plasate produse;
b) la reluarea, după o pauză publicitară, a programului în care sînt plasate produse.
Anunţul trebuie să asigure o percepţie clară şi vizibilă a mesajului.
(5) Plasarea de produse se accepta în următoarele modalităţi de utilizare a produsului: în fundal, mînuire (atingerea 
produsului), expunere implicită (folosirea produsului), garderobă (purtarea produsului), verbalizare (menţionarea 
produsului), verbalizare şi mînuire (menţionarea şi atingerea produsului).
(6) Verbalizarea nu va conţine referiri la caracteristicile de identificare a produsului plasat.
(7) Volumul total de timp folosit pentru plasarea de produse în programe şi emisiuni ce constituie producţie autoh-
tonă nu poate depăţi 2 minute dintr-un total de 30 de minute ale programelor şi emisiunilor difuzate.
(8) Este interzisă plasarea de produse care se referă la băuturile alcoolice, produsele din tutun, produsele şi tratamen-
tele medicale, la activitatea cazinourilor, jocurile electronice şi la cîştigurile băneşti.”
5. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Pot fi sponsorizate doar producţiile autohtone. Emisiunile politice şi programele de ştiri nu pot fi sponsorizate.”
6. La articolul 23, alineatul (12) se completează în final cu textul: „Pîna la respectarea condiţiilor de licenţiere, inclu-
siv respectarea integrală a concepţiei generale de programe, emisia este interzisa.”
7. Articolul 29 se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:
„(6) Lista serviciilor de programe televizate străine permise pentru retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova 
este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
(7) Distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii vor include în ofertele lor numai 
posturile de televiziune din străinătate ale căror servicii de programe nu conţin publicitate şi teleshopping.”
8. La articolul 38 alineatul (2) litera h), după textul „şi (14),” se introduce textul „art.191,”.
Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I punctul 3 referitor la art.19 alin.(3) 
şi punctul 7, care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2013.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU 
 
Nr.165. Chişinău, 11 iulie 2012.

LEGE NR.84 din 13.04.2012
privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului 

al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006

Publicat:29.05.2012 în Monitorul Oficial nr.103 art.nr.349

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr.131–133, art.679), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:
1. La articolul 38:
alineatul (8) va avea următorul cuprins:
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„(8) Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea oricărei sancţiuni va fi motivată, 
devenind executorie de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţă radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii vizaţi 
prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a 
organului emitent.”
alineatul (10) se abrogă.
2. La articolul 40 alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu excepţia deciziilor prevăzute la art.38 alin.(8)”. 
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU 
 
Nr.84. Chişinău, 13 aprilie 2012.

CODUL ELECTORAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 (LEGEA NR.1381 din 21.11.1997)

Publicat:08.12.1997 în Monitorul Oficial nr.81 art.nr.667
Data intrarii in vigoare:08.12.1997

MODIFICAT: 
LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13

LEGE NR.187 din 11.07.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:07.09.2012 în Monitorul Oficial nr.186-189 art.nr.625
Data intrarii in vigoare:07.03.2013

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – La articolul 3 al Legii nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea urmă-
torul cuprins:
„(1) Cererea privind eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie se depune la organele competente în 
modul stabilit de Guvern.”
Art.II. – Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează:
1. Articolul 3:
se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
„(11) Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, pentru întrebuinţare pe terito-
riul ţării, în cazul:
a) persoanei care a depus cerere privind eliberarea buletinului de identitate – pe perioada de confecţionare a acestuia;
b) persoanei care nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
c) persoanei social vulnerabile – pentru a beneficia de asistenţă socială, medicală sau juridică;
d) persoanei care nu posedă act de identitate pentru efectuarea acţiunilor ce generează schimbarea sau retragerea 
buletinului de identitate;
e) persoanei reţinute sau aflate în arest preventiv – la solicitarea organelor competente;
f) persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al popu-
laţiei. (12) Pentru buletinul de identitate provizoriu, termenul de valabilitate se stabileşte de autoritatea emitentă şi 
nu poate depăşi un an, iar în cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa auto-
matizată în Registrul de stat al populaţiei, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe un termen de 10 ani.” 
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la alineatele (3) şi (31), textul „în limbile moldovenească, rusă şi engleză” se înlocuieşte cu textul „în limba de stat”;
alineatul (5):
la litera b), textul: 
„РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
REPUBLIC Of MOLDOVA” se exclude;
literele d), i), k), m), o) şi r) vor avea următorul cuprins:
„d) codurile şi denumirile actelor: 
CA – BULETIN DE IDENTITATE;
CC – BULETIN DE IDENTITATE PENTRU APATRIZI;
BP – BULETIN DE IDENTITATE PROVIZORIU;
RI – BULETIN DE IDENTITATE PENTRU REFUGIAŢI;
IH – BULETIN DE IDENTITATE PENTRU BENEFICIARII DE PROTECŢIE UMANITARĂ;
CR – PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTĂ;
IR – PERMIS DE ŞEDERE PROVIZORIE PENTRU CETĂŢENI STRĂINI;
IC – PERMIS DE ŞEDERE PROVIZORIE PENTRU APATRIZI;
„i) cetăţenia. Această informaţie nu se indică în buletinul de identitate şi în permisul de şedere provizorie pentru apa-
trizi, în buletinul de identitate pentru refugiaţi şi în buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;”
„k) numărul de identificare de stat. Această informaţie nu se indică în buletinul de identitate provizoriu al persoanei 
care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei;”
„m) reşedinţa şi perioada acesteia. În cazul buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, buletinului 
de identitate pentru apatrizi, permisului de şedere permanentă şi buletinului de identitate pentru refugiaţi, această 
informaţie se indică în fişa de însoţire la aceste acte, eliberată în acest scop;”
„o) numărul actului de identitate naţional (pentru permisele de şedere);”
„r) domiciliul şi data înregistrării (cu excepţia permiselor de şedere provizorie şi a buletinului de identitate pentru 
beneficiarii de protecţie umanitară);”
la litera s), textul „ , statura, culoarea ochilor” se exclude;
litera t) va avea următorul cuprins:
„t) numele, prenumele, semnătura persoanei responsabile şi ştampila autorităţii emitente (pentru buletinele de iden-
titate provizorii);”
alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
„(6) Buletinele de identitate şi permisele de şedere se completează în limba de stat.
(7) Denumirea cîmpurilor informaţionale din buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se indică în 
limba de stat şi în limba rusă.”
la alineatul (8), textul „moldovenească şi engleză” şi cuvîntul „moldoveneşti” se înlocuiesc cu textul „de stat”, iar în 
final alineatul se completează cu textul: „Numele şi prenumele străinilor în permisele de şedere şi în buletinele de 
identitate nu se traduc, dar se transcriu în conformitate cu datele din paşaportul naţional sau din documentul de 
călătorie introduse pe baza grafiei latine.”
la alineatul (14), literele a) şi b) se abrogă.
2. Articolul 4:
alineatul (13) va avea următorul cuprins:
„(13) Cererea pentru eliberarea actelor de identitate se depune la organele competente, în modul stabilit, de către 
solicitant, iar în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitatea de exerciţiu limitată, în calitate 
de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestora, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate. 
În cazul persoanei imobilizate, persoanei aflate la tratament forţat, persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, 
cererea poate fi depusă prin reprezentant.”
la alineatul (31), după textul „Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” se introduce textul „de către 
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova în alte state”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Actul de identitate se înmînează contra semnătură personal titularului sau reprezentantului lui legal ori repre-
zentantului împuternicit prin procură. La cererea solicitantului, actul se expediază prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire.”
Art.III. – Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, 
art.667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
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1. Articolul 1: 
în noţiunea „domiciliu”, textul „cu ştampila «domiciliu»” se exclude;
în noţiunea „reşedinţă”, textul „cu ştampila «reşedinţă»” se exclude.
2. Articolul 53:
la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
“c) alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă.”
alineatul (3):
la litera a), textul „în care se indică” se înlocuieşte cu textul „care confirmă”;
la litera d), textul „actul de identitate provizoriu de tip F-9” se înlocuieşte cu textul „buletinul de identitate provizoriu”.
3. La articolul 84 alineatul (2), textul „nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă” se înlocuieşte cu textul „nu au înre-
gistrare la domiciliu sau la reşedinţă”.
Art.IV. – Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr.97–99, art.765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 38 se abrogă.
2. La articolul 71 alineatul (8), textul „ , iar cele ce se înscriu pe actele de identitate – de către Serviciul Stare Civilă, 
de comun acord cu organele care le eliberează” se exclude.
Art.V. – La articolul 44 al Legii nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137–138, art.1054), cu modificările ulterioare, alineatul 
(5) se abrogă.
Art.VI. – Punctul 12 din Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, aprobată prin Legea 
nr.101-XVI din 15 mai 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117–119, art.457), se modifică după 
cum urmează:
la litera a), textul „ , în care se indică” se înlocuieşte cu textul „care confirmă”;
la litera d), textul „actul de identitate provizoriu de tip F-9” se înlocuieşte cu textul „buletinul de identitate provizoriu”.
Art.VII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării, cu excepţia articolului V, care intră în 
vigoare la data publicării.
(2) Buletinele de identitate şi permisele de şedere eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile 
pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora.
(3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă 
cu aceasta.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU 
Nr.187. Chişinău, 11 iulie 2012.

CODUL FAMILIEI 
(LEGEA NR.1316 din 26.10.2000)

Publicat:26.04.2001 în Monitorul Oficial nr.47-48 art.nr.210

MODIFICAT: 
 LP107 din 11.05.12, MO120-125/15.06.12 art.396
 LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332 (a se vedea mai sus textul modificărilor)

LEGE NR.107 din 11.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:15.06.2012 în Monitorul Oficial nr.120-125 art.nr.396

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – La articolul 15 al Legii nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (Monitorul Oficial 
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al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.127), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează
în prima propoziţie, textul „sînt obligate să treacă examinarea medicală în scopul depistării la ele a bolilor sau agen-
ţilor patogeni ce pot fi transmişi copiilor” se înlocuieşte cu textul „ , la solicitare, pot efectua un examen medical 
gratuit, în scopul depistării bolilor sau a agenţilor patogeni ce pot fi transmişi copiilor, cu acordul informat al lor”;
în propoziţia a doua, textul „sînt aduse la cunoştinţa tinerilor care vor să se căsătorească” se înlocuieşte cu textul „se 
comunică numai persoanei examinate”.
Art.II. – La articolul 46 al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi se completează după cum ur-
mează:
în prima propoziţie, cuvintele „sînt obligate” se înlocuiesc cu cuvîntul „urmează”, iar în final propoziţia se comple-
tează cu textul „la oficiul stării civile”;
în propoziţia a doua, textul „efectuează examenul medical obligatoriu gratuit” se înlocuieşte cu textul „efectuează 
examenul medical gratuit cu acordul informat al persoanei”;
în propoziţia a treia, cuvîntul „Guvern” se înlocuieşte cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii”.
Art.III. – Articolul 13 din Codul familiei nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2001, nr.47–48, art.210), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1), textul „sînt supuse unui examen medical gratuit obligatoriu” se înlocuieşte cu textul „ ,la solicitare, 
pot efectua un examen medical gratuit, în scopul depistării bolilor sau a agenţilor patogeni ce pot fi transmişi copii-
lor, cu acordul informat al lor”;
la alineatul (2), textul „ , eliberîndu-i-se un certificat ce atestă trecerea controlului respectiv, care se prezintă organu-
lui de stare civilă” se exclude;
la alineatul (3), cuvîntul „Guvern” se înlocuieşte cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.107. Chişinău, 11 mai 2012. 

CODUL FISCAL  AL REPUBLICII MOLDOVA 
(LEGEA NR.1163 din 24.04.1997)

** Republicat Monitorul Oficial al Republicii Moldova Ediţie Specială, 08 februarie 2007, pag.4 
* Republicat Monitorul Oficial al Republicii Moldova Ediţie Specială, 25 martie 2005, pag.13

Publicat:25.03.2005 în Monitorul Oficial nr.ediţie specială

MODIFICAT 
LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12 (a se vedea textul)
LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13 (a se vedea textul)
LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426
LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12 (a se vedea textul)
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330 (a se vedea textul)
LP54 din 22.03.12, MO72-75/13.04.12 art.233 
LP63 din 30.03.12, MO64/03.04.12 art.217 
LP62 din 30.03.12, MO64/03.04.12 art.215
LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195 (a se vedea textul)

LEGE NR.111 din 17.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:26.06.2012 în Monitorul Oficial nr.130 art.nr.426

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – La articolul 2 al Legii nr.171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial (Monitorul Oficial al Re-



Ediţie specială    Nr. 7-10, 2012AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

144

publicii Moldova, 1994, nr.13, art.126), cu modificările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
„d) să nu constituie secret de stat şi să nu fie protejate de dreptul de autor, de drepturile conexe şi de brevetul de 
invenţie;”
Art.II. – La articolul 20 al Legii nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci (republicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14–17, art.47), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul 
cuprins:
„(2) Publicaţiile menţionate la art.19 alin.(1) şi (2), reţinute de organele vamale ale Republicii Moldova, intră în co-
lecţiile Bibliotecii Naţionale.”
Art.III. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie 
specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 28, textul „drepturi de autor” se înlocuieşte cu textul „drept de autor şi drepturi conexe”.
2. La articolul 103 alineatul (1) punctul 7), textul „precum şi obţinerea drepturilor de autor” se înlocuieşte cu textul 
„precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe”.
Art.IV. – La articolul 4 al Legii nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 1997, nr.67–68, art.555), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Utilizarea în calitate de material publicitar a obiectelor protejate de dreptul de autor şi/sau de drepturile conexe se 
admite numai în baza contractului încheiat între titularul dreptului de autor şi producătorul (difuzorul) de publicitate.”
Art.V. – La articolul 12 alineatul (3) din Legea culturii nr.413-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr.83–86, art.401), cu modificările ulterioare, textul „dreptul de autor şi drepturile conexe,” se exclude.
Art.VI. – La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70–72, art.511), cu modificările ulterioare, cuvîntul „multiplicarea” se 
înlocuieşte cu cuvîntul „reproducerea”.
Art.VII. – Legea nr.1350-XIV din 2 noiembrie 2000 cu privire la activitatea arhitecturală (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2001, nr.21–24, art.77), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Articolul 17:
titlul articolului va fi:
“Articolul 17. Drepturile patrimoniale asupra operei arhitecturale”;
alineatul (1) se abrogă;
la alineatul (2), textul „se reglementează prin Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe” se înlocuieşte cu textul „se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe”;
la alineatul (4), litera c) se completează în final cu textul „ , cu excepţia obiectelor amplasate permanent în locuri 
publice”.
2. Articolul 18 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 18. Drepturile morale ale arhitectului
Drepturile morale ale arhitectului se protejează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe.”
Art.VIII. – La articolul 54 alineatul (1) punctul 2) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139–140, art.1082), cu modificările ulterioare, textul „datorată con-
form drepturilor de autor” se înlocuieşte cu textul „care rezultă din valorificarea obiectelor dreptului de autor şi ale 
drepturilor conexe”.
Art.IX. – La articolul 8 al Legii nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concer-
tistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174–176, art.1331), cu modificările ulterioare, alineatul (1) 
se modifică şi se completează după cum urmează:
la litera c), după textul „contracte de creaţie” se introduce textul „ , inclusiv contracte de autor,”;
la litera e), textul „cuantumul onorariilor pentru artişti şi alţi lucrători de creaţie” se înlocuieşte cu textul „cuantumul 
onorariilor pentru interpreţi şi alt personal de creaţie, precum şi să negocieze remuneraţia de autor pentru aceştia cu 
organizaţiile de gestiune colectivă”;
la litera j), textul „alte drepturi de autor şi să le utilizeze în mod exclusiv” se înlocuieşte cu textul „precum şi să dispu-
nă de dreptul de autor şi/sau de drepturi conexe şi să le valorifice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”.
Art.X. – Legea nr.1459-XV din 14 noiembrie 2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11–13, art.42), cu modificările ulterioare, se modifică după cum ur-
mează:
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1. La articolul 2 alineatul (2), textul „Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe” se înlocuieşte cu textul „legislaţia în vigoare privind dreptul de autor şi drepturile conexe”.
2. La articolul 4 alineatul (1), literele a) şi e) se abrogă.
3. La articolul 11:
alineatul (3) se abrogă; 
la alineatul (4), textul „şi exemplarele de opere şi fonograme specificate la alin.(3)” se exclude.
4. Articolul 17 se abrogă.
Art.XI.  – Legea nr.386-XV din 25 noiembrie 2004 cu privire la cinematografie (Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 2005, nr.1–4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Articolul 2:
la noţiunea „film”, textul „difuzarea pe casete video, compact discuri, DVD-uri şi pe orice alt suport” se înlocuieşte 
cu textul „fixarea şi distribuirea pe orice suport material”;
noţiunea „tirajarea filmului” se înlocuieşte cu noţiunea „reproducerea filmului” cu următorul cuprins: 
„reproducerea filmului – realizarea unuia ori a mai multor exemplare de film, prin orice mijloc sau sub orice formă, 
inclusiv prin imprimare pe suporturi materiale sau electronice;”
noţiunea „distribuirea filmului” va avea următorul cuprins: 
„distribuirea filmului – punerea în circulaţie, prin vînzare sau prin orice alt mod de transmitere în proprietate, cu 
titlu oneros ori gratuit, precum şi oferirea publică, a originalului ori a copiilor filmului;”
noţiunea „demonstrarea filmului” va avea următorul cuprins:
„demonstrarea filmului – expunerea originalului sau a copiei filmului, prin intermediul mijloacelor de proiecţie a 
imaginii unei opere, pe ecran ori în alt mod similar (cu excepţia comunicării prin eter sau prin cablu), în care filmul 
sau copia acestuia sînt expuse într-un loc public ori în orice alt loc din care poate fi perceput de persoane care nu fac 
parte din cercul obişnuit al familiei sau al cunoscuţilor apropiaţi;”
articolul se completează cu noţiunea „comunicarea publică a filmului” cu următorul cuprins:
„comunicarea publică a filmului – transmiterea prin eter, inclusiv prin satelit (teleradiodifuziune), prin cablu sau 
prin alte mijloace a filmului, astfel încît să fie posibilă perceperea lui de către persoane care nu fac parte din cercul 
obişnuit al unei familii sau al cunoscuţilor apropiaţi.”
în cuprinsul articolului, cuvîntul „tirajarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „reproducerea”.
2. La articolul 3 alineatul (2), litera h) va avea următorul cuprins:
„h) apărarea dreptului de autor al titularilor de drepturi asupra filmelor pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotare.”
3. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.
Art.XII. – La articolul 18 alineatul (2) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131–133, art.679), cu modificările ulterioare, textul „organizaţiile 
de administrare pe principii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe” se înlocuieşte cu textul „organi-
zaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.111. Chişinău, 17 mai 2012.

LEGE NR.54 din 22.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:13.04.2012 în Monitorul Oficial nr.72-75 art.nr.233

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Art.I. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie 
specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 96 litera b) liniuţa a cincea, textul „ce constituie rezultatul activităţilor desfăşurate conform Clasifi-
catorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1–01.3; secţiunea B, 
diviziunea 05” se exclude.
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2. La articolul 97 alineatul (4), ultima liniuţă va avea următorul cuprins:
„ - pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de 
fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători 
agricoli.”
Art.II. – La poziţia tarifară 2309 90 coloana 3 din anexa nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire 
la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu mo-
dificările ulterioare, cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “0”.
Art.III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I punctul 1, care se pune în aplicare 
cu începere de la 13 ianuarie 2012.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.54. Chişinău, 22 martie 2012.

LEGE NR.63 din 30.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:03.04.2012 în Monitorul Oficial nr.64 art.nr.217

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Articolul 84 al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (11), textul „în anul 2012 contribuabilii” se înlocuieşte cu textul „în anul 2012 contribuabilii (cu excepţia 
celor specificaţi la alin.(2) din prezentul articol)”;
la alineatul (2), textul „31 martie” se înlocuieşte cu textul „30 septembrie”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU 
 
Nr.63. Chişinău, 30 martie 2012.

LEGE NR.62 din 30.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:03.04.2012 în Monitorul Oficial nr.64 art.nr.215

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie 
specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. La articolul 52 alineatul (1), cuvintele „cu privire la asociaţiile obşteşti” se substituie cu cuvintele „în vigoare”.
2. Articolul 801 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 
„(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la 
cap. 71.”3. 
3. La articolul 84:
alineatul (11) se completează în final cu textul „sau 1/4 din suma impozitului calculată din venitul impozabil calculat 
pentru anul 2011 prin aplicarea cotei stabilite la art.15”;
la alineatul (2), după textul „conform alin.(1)” se introduce textul „şi (11)”;
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la 
cap. 71.”
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4. Articolul 89 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 
„(2) Prevederile prezentului articol nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la 
cap. 71.”
5. Articolul 103:
alineatul (1):
la punctul 2), cifrele „490300000,” se exclud; 
punctul 5) se completează în final cu textul „serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor;”;
la punctul 10), textul „ , cu excepţia comisionului aplicat la formarea lor” se exclude; 
la punctul 20), textul „şi 4902” se substituie cu textul „4902, 490300000, 490400000 şi 4905”;
articolul se completează cu alineatul (93) cu următorul cuprins:
„(93) T.V.A. nu se aplică mărfurilor importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în 
vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte 
limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă 
menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.”
6. Articolul 124 se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins:
„(111) Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane juridice în scopuri neco-
merciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul în care valoarea lor în 
vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar 
limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.”
7. La articolul 203 alineatul (10), cuvintele „contribuabilului i se permite” se substituie cu textul „organului fiscal i se 
permite, fără acordul proprietarului,”.
Art.II. – Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
1. Articolul 28 se completează cu litera q1) cu următorul cuprins: 
„q1) mărfurile introduse în Republica Moldova de către persoane juridice în scopuri necomerciale şi plasate sub 
regimul vamal de import, a căror valoare în vamă nu depăşeşte 100 de euro;”.
2. La punctul 1 din note la anexa nr.1, textul „poziţia tarifară 8408 20 destinate motocultoarelor de la subpoziţia 8701 
10” se substituie cu textul „subpoziţiile tarifare 8407 90 şi 8408 90 destinate motocultoarelor de la poziţia tarifară 
8432”.
Art.III. – La articolul 4 alineatul (18) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a 
titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 
2007), cu modificările ulterioare, textul „ , conform listei aprobate de Guvern,” se exclude.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU 
 
Nr. 62. Chişinău, 30 martie 2012. 

CODUL FUNCIAR AL REPUBLICII MOLDOVA
(LEGE NR. 828 din 25.12)

*Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr.26-27, 
art.176. Modificată prin Legile Republicii Moldova: 1) nr.1322-XII din 09.03.93 - Monitorul Parlamentului, 1993, 
nr.3, art.58; 2) 1356-XII din 18.03.93 - Monitorul Parlamentului, 1993, nr.3, art.60; 3) nr.266-XIII din 08.11.94 
- Monitorul Oficial, 1994, nr.15, art.166; 4) nr.369-XIII din 10.02.95 - Monitorul Oficial, 1995, nr.13, art.133; 5) 
nr.421-XIII din 31.03.95 - Monitorul Oficial, 1995, nr.24, art.279; 6) nr.788-XIII din 26.03.96 - Monitorul Oficial, 
1996, nr.40-41, art.367; 7) nr.1202-XII din 29.05.97 - Monitorul Oficial, 1997, nr.43-44, art.383; 8) nr.173-XIV 
din 22.10.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr.108, art.656; 9) nr.528-XIV din 22.07.99 - Monitorul Oficial, 1999, 
nr.90-92, art.460; 10) nr.1184-XIV din 27.07.00 - Monitorul Oficial, 2000, nr.106-108, art.775.
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Publicat:04.09.2001 în Monitorul Oficial nr.107 art.nr.817

MODIFICAT 
LP108 din 11.05.12, MO120-125/15.06.12 art.398

LEGE NR.108 din 11.05.2012
pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991

Publicat:15.06.2012 în Monitorul Oficial nr.120-125 art.nr.398

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr.107, art.817), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
„Articolul 36. Terenurile cu destinaţie agricolă 
Terenurile cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate, sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii în 
scopul obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii.
Din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă fac parte:
a) terenurile agricole (arabile, inclusiv serele, solariile şi răsadniţele, pîrloagele, livezile, viile, plantaţiile de nuci, plan-
taţiile de dud, arbuştii fructiferi, fîneţele, păşunile, grădinile, loturile pomicole şi altele asemenea – cele cu vegetaţie);
b) terenurile ocupate de depozite, de frigidere destinate păstrării produselor agricole, de făţări, de ateliere de repara-
ţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, inclusiv amenajările piscicole, precum 
şi fîşiile forestiere, iazurile antierozionale, drumurile care servesc activităţile agricole, instalaţiile de desecare, de 
irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie.”
2. Articolul 73 va avea următorul cuprins:
„Articolul 73. Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole
Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole specificate la art.36 alin.2 lit. a) se face de către proprietar sau 
de către deţinătorul de teren cu acordul proprietarului.
Proprietarul de teren, în termen de 30 de zile după schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole specificate 
la art.36 alin.2 lit. a), este obligat să informeze în scris autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi. 
Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole în scopurile specificate la art.36 alin.2 lit. b) nu se consideră 
excludere a acestora din circuitul agricol şi se face prin decizia consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale 
de nivelul întîi în temeiul cererii proprietarului, în cazul oraşului Chişinău – prin decizie a consiliului municipal 
Chişinău.
Se interzice folosirea terenurilor agricole în alte scopuri decît pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a 
agriculturii, prevăzute la art.36 alin.2 lit. b). În cazul folosirii acestor obiective contrar destinaţiei, acestea se conside-
ră construcţii neautorizate, fapt ce atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul contravenţional.
Casarea viilor şi a livezilor se face cu autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale, în modul stabilit de Guvern. 
Controlul asupra executării prevederilor art.73 îl asigură administraţia publică locală de nivelul întîi.”
Art.II. – (1) Normele prevăzute la art.73 alin.4 din Codul funciar nu se aplică obiectivelor de infrastructură a agri-
culturii a căror destinaţie a fost schimbată pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.108. Chişinău, 11 mai 2012.
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CODUL MUNCII  AL REPUBLICII MOLDOVA 
(LEGEA NR.154 din 28.03.2003)

Publicat:29.07.2003 în Monitorul Oficial nr.159-162 art.nr.648

 MODIFICAT 
LP169 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.545 (a se vedea textul)
LP91 din 26.04.12, MO113-118/08.06.12 art.375
LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12 (a se vedea textul)

LEGE NR.91 din 26.04.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat:08.06.2012 în Monitorul Oficial nr.113-118 art.nr.375 
Data intrarii in vigoare:08.06.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62–
63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10 alineatul (5), textul „ , medii de cultură generală” se exclude.
2. La articolul 12, textul „ ; învăţămîntul mediu de cultură generală” se exclude.
3. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
„(4) Numărul de copii/elevi/studenţi în clase/grupe se stabileşte de Ministerul Educaţiei.”
4. La articolul 17 alineatul (5), textul „grădiniţa-şcoală primară” se înlocuieşte cu textul „şcoala primară-grădiniţă, 
în centrul comunitar de dezvoltare timpurie”.
5. La articolul 21 alineatul (2), textul „(şcoli medii de cultură generală)” se exclude.
6. La articolul 401:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi decid, prin coordonare prealabilă cu Ministe-
rul Educaţiei, înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţămînt preşcolar şi extraşcolar.” 
alineatul (2) se abrogă;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi decid, prin coordonare prealabilă cu Ministerul Educaţi-
ei, înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţămînt primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar.” 
la alineatul (5), litera a) se abrogă.
7. La articolul 44 litera l), textul „ , mediu de cultură generală” se exclude.
8. Articolul 47:
la alineatul (3) litera d), cuvîntul „ , liceal” se exclude;
la alineatul (4), poziţia „ ; şcoala medie de cultură generală (clasele X–XI)” se exclude;
alineatul (5) se completează în final cu textul: „Gimnaziul şi liceul pot funcţiona ca instituţii de învăţămînt de cir-
cumscripţie pentru elevii din două sau mai multe localităţi.”
9. La articolul 61, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Instituţiile de învăţămînt primar şi secundar 
general se finanţează în bază de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de 
Guvern.”
Art.II.  – Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 55, litera g) va avea următorul cuprins:
„g) cu colaboratorii ştiinţifici din instituţiile de cercetare-dezvoltare, cu cadrele didactice şi rectorii instituţiilor 
de învăţămînt superior, precum şi cu conducătorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, 
special complementar, artistic, sportiv, secundar profesional, mediu de specialitate, în baza rezultatelor concursului 
desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare;”.



Ediţie specială    Nr. 7-10, 2012AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

150

2. La articolul 301, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins: 
„c) stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă.”
Art.III. – Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.248–253, art.996), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 8:
la alineatul (2), punctul 5) va avea următorul cuprins:
„5) întreţinerea instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi complementar (extraşcolar);”
alineatul (3) se abrogă;
la alineatul (4), punctul 3) va avea următorul cuprins:
„3) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secun-
dar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului 
care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi de activitatea metodică, de alte activităţi din domeniu;”
la alineatul (5), punctul 3) va avea următorul cuprins:
„3) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt 
secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învă-
ţămîntului care deservesc populaţia unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, precum şi de activitatea 
metodică, de alte activităţi din domeniu;”
la alineatul (6), punctul 7) va avea următorul cuprins:
„7) întreţinerea instituţiilor de învăţămînt preşcolar, şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi 
liceelor, instituţiilor de învăţămînt complementar (extraşcolar) şi secundar profesional, şcolilor-internat şi gimna-
ziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia municipiului 
respectiv, cu excepţia instituţiilor de învăţămînt specificate la alin.(2) pct. 5) din prezentul articol, precum şi de 
activitatea metodică, de alte activităţi din domeniu;”.
2. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.
Art.IV. – La articolul 4 din Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29–31, art.91), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi 
se completează după cum urmează:
după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:
„g1) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt 
secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţă-
mîntului care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi activitatea metodică, alte activităţi din domeniu;” 
la litera h), cuvîntul „educaţional,” se exclude.
Art.V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I punctele 4, 6, şi 8, articolului 
III şi articolului IV, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 
Marian LUPU 
 
Nr.91. Chişinău, 26 aprilie 2012.

CODUL CU PRIVIRE LA ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE 
AL REPUBLICII MOLDOVA 

(LEGEA NR.259 din 15.07.2004)
Publicat:30.07.2004 în Monitorul Oficial nr.125-129 art.nr.663

MODIFICAT 
LP157 din 05.07.12, MO181-184/31.08.12 art.597 
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330 (a se vedea textul)
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LEGE NR.157 din 05.07.2012
pentru modificarea articolului 78 din  

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova  
nr.259-XV din 15 iulie 2004

Publicat:31.08.2012 în Monitorul Oficial nr.181-184 art.nr.597 
Data intrarii in vigoare:01.01.2013

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Art.I. –Articolul 78 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125–129, art.663), cu modificările ulterioare, va avea următorul 
cuprins:
„Articolul 78. Secţiile Academiei de Ştiinţe
(1) Membrii titulari, membrii corespondenţi, membrii de onoare, cercetătorii ştiinţifici, precum şi membrii institu-
ţionali, membrii de profil şi membrii afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe care activează în acelaşi domeniu al ştiinţei şi 
inovării se reunesc în următoarele secţii:
a) ştiinţe naturale şi exacte;
b) ştiinţe inginereşti şi tehnologice;
c) ştiinţe medicale;
d) ştiinţe agricole;
e) ştiinţe sociale şi economice;
f) ştiinţe umanistice şi arte.
(2) Fiecare secţie este responsabilă de nivelul de dezvoltare al ştiinţei în domeniul pe care îl coordonează.
(3) Fiecare secţie desemnează ca reprezentanţi în Asambleea Academiei de Ştiinţe, din domeniile corespunzătoare 
ale ştiinţei:
a) pe membrii săi titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe;
b) cîte 13 doctori sau doctori habilitaţi, aleşi de adunarea generală a secţiei.
(4) O secţie este condusă de un birou avînd în frunte un coordonator ales de adunarea generală a secţiei pentru o 
perioadă de 4 ani (pentru cel mult 2 termene consecutive).”
Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în 
conformitate cu aceasta.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Marian LUPU
 
Nr.157. Chişinău, 5 iulie 2012.

CODUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 

(LEGEA NR.1149 din 20.07.2000)

Publicat:01.01.2007 în Monitorul Oficial nr.ed.specială

MODIFICAT: 
LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12 (a se vedea textul). 
LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 01.11.12 (a se vedea textul). 
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330 (a se vedea textul).
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LEGE NR.121 din 25.05.2012
cu privire la asigurarea egalităţii

Publicat: 29.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 103 art Nr: 355
Data intrarii in vigoare: 01.01.2013

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L180 din 19 iulie 2000, şi Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiem-
brie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi 
ocuparea forţei de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L303 din 2 decembrie 2000.

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul legii şi domeniul de aplicare
(1) Scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoa-
nelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără 
deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, 
apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.
(2) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra şi nu pot fi interpretate ca aducînd atingere:
a) familiei care se întemeiază pe căsătoria liber consimţită dintre bărbat şi femeie;
b) raporturilor de adopţie;
c) cultelor religioase şi părţilor lor componente în partea ce ţine de convingerile religioase.
Articolul 2. Noţiuni generale
În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 
discriminare – orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup 
de persoane, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta 
lege sau pe criterii presupuse;
discriminare directă – tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai puţin fa-
vorabilă decît tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă;
discriminare indirectă – orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are drept efect dezavan-
tajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza criteriilor stipulate de prezenta lege, în afară de cazul în care 
acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim şi dacă mijloacele de 
atingere a acelui scop sînt proporţionale, adecvate şi necesare; 
discriminare prin asociere – orice faptă de discriminare săvîrşită împotriva unei persoane care, deşi nu face parte 
dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor stipulate de prezenta lege, este asociată cu una sau mai 
multe persoane aparţinînd unei astfel de categorii de persoane;
segregare rasială – orice acţiune sau inacţiune care conduce direct sau indirect la separarea ori diferenţierea persoa-
nelor pe baza criteriilor de rasă, culoare, origine naţională sau etnică;
hărţuire – orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 
ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege;
instigare la discriminare – orice comportament prin care o persoană aplică presiuni sau afişează o conduită intenţio-
nată în scopul discriminării unei terţe persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; 
victimizare – orice acţiune sau inacţiune soldată cu consecinţe adverse ca urmare a depunerii unei plîngeri sau înaintă-
rii unei acţiuni în instanţa de judecată în scopul asigurării aplicării prevederilor prezentei legi sau în scopul furnizării 
unor informaţii, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plîngerea sau acţiunea înaintată de către o altă persoană;
măsuri pozitive – acţiuni speciale provizorii luate de autorităţile publice în favoarea unei persoane, unui grup de per-
soane sau a unei comunităţi, vizînd asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii acestora în raport 
cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi;
acomodare rezonabilă – orice modificare sau adaptare necesară şi adecvată, într-un caz particular, care nu impune o 
sarcină disproporţionată sau nejustificată atunci cînd este nevoie pentru a asigura unei persoane, în cazurile stabilite 
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de lege, exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate cu ceilalţi.
Articolul 3. Subiecţii domeniului discriminării
Subiecţi în domeniul discriminării sînt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat.
Articolul 4. Formele grave ale discriminării
Formele grave ale discriminării sînt:
a) promovarea sau practicarea discriminării de către autorităţile publice;
b) susţinerea discriminării prin intermediul mijloacelor de informare în masă;
c) amplasarea mesajelor şi simbolurilor discriminatorii în locurile publice;
d) discriminarea persoanelor pe baza a două sau mai multe criterii;
e) discriminarea săvîrşită de două sau mai multe persoane;
f) discriminarea săvîrşită de două sau mai multe ori;
g) discriminarea săvîrşită asupra unui grup de persoane;
h) segregarea rasială.
Articolul 5. Modalităţile de eliminare a discriminării
Discriminarea poate fi eliminată prin următoarele modalităţi:
a) prevenirea oricăror fapte discriminatorii prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor măsuri pozitive de 
protecţie a persoanelor aflate în condiţii dezavantajoase faţă de alte persoane. Măsurile pozitive se vor aplica pînă la 
instituirea egalităţii şi includerea socială a persoanelor sau grupurilor de persoane aflate într-o poziţie dezavantajată 
faţă de alte persoane;
b) medierea prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvîrşirii faptelor discriminatorii;
c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu;
d) repararea prejudiciului material şi moral cauzat ca urmare a actului de discriminare.
Articolul 6. Interzicerea discriminării
Orice formă de discriminare este interzisă. Promovarea unei politici sau efectuarea unor acţiuni sau inacţiuni care 
încalcă egalitatea în drepturi a persoanelor trebuie să fie înlăturată de autorităţile publice competente şi sancţionată 
conform legislaţiei.

Capitolul II 
DISPOZIŢII SPECIALE

Articolul 7. Interzicerea discriminării în cîmpul muncii
(1) Se interzice orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite de prezenta lege, care 
au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau tratament la angajare sau concediere, în activitatea ne-
mijlocită şi în formarea profesională. Interzicerea discriminării pe bază de orientare sexuală se va aplica în domeniul 
angajării în muncă şi al ocupării forţei de muncă.
(2) Se consideră discriminatorii următoarele acţiuni ale angajatorului:
a) plasarea anunţurilor de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane;
b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei; 
c) refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională;
d) remunerarea inegală pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă;
e) distribuirea diferenţiată şi neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puţin 
favorabil unor persoane;
f) hărţuirea;
g) orice altă acţiune care contravine prevederilor legale.
(3) Refuzul de angajare, de admitere la cursurile de calificare profesională sau de promovare a persoanelor este con-
siderat neîntemeiat dacă:
a) se solicită prezentarea unor documente suplimentare faţă de cele legal stabilite;
b) se pretinde că persoana nu corespunde unor cerinţe care nu au nimic în comun cu calificarea profesională soli-
citată pentru exercitarea profesiei sau se solicită corespunderea cu oricare alte cerinţe ilegale cu consecinţe similare.
(4) Angajatorul este obligat să amplaseze în locuri accesibile pentru toţi salariaţii prevederile legale care garantează 
respectarea egalităţii de şanse şi de tratament la locul de muncă.
(5) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în privinţa unui anumit loc de muncă nu constituie discri-
minare în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care această activitate este re-
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alizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele 
proporţionale.
(6) În cadrul activităţilor profesionale ale cultelor religioase şi părţilor lor componente nu constituie discriminare 
tratamentul diferenţiat bazat pe religia sau convingerile unei persoane atunci cînd religia sau convingerile constituie 
o cerinţă profesională esenţială, legitimă şi justificată.
Articolul 8. Interzicerea discriminării privind accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului
Este interzisă orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la:
a) serviciile oferite de autorităţile publice;
b) serviciile de asistenţă medicală şi alte servicii de sănătate;
c) serviciile de protecţie socială;
d) serviciile bancare şi financiare;
e) serviciile de transport;
f) serviciile culturale şi de agrement;
g) vînzarea sau închirierea de bunuri mobile sau imobile;
h) alte servicii şi bunuri disponibile publicului.
Articolul 9. Interzicerea discriminării în domeniul învăţămîntului
(1) Instituţiile de învăţămînt asigură respectarea principiului nediscriminării:
a) prin oferirea accesului la instituţiile de învăţămînt de orice tip şi nivel;
b) în procesul educaţional, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate;
c) în activitatea ştiinţifico-didactică;
d) prin elaborarea de materiale didactice şi programe de studii;
e) prin informarea şi instruirea cadrelor didactice privind aplicarea metodelor şi mijloacelor de prevenire a actelor 
de discriminare şi de sesizare a autorităţilor competente.
(2) Instituţiile de învăţămînt nu pot stabili principii de admitere la studii bazate pe anumite restricţii, cu excepţia 
cazurilor stipulate de legislaţia în vigoare.
(3) Refuzul instituţiei de învăţămînt de a admite la studii o anumită persoană ale cărei calificări nu corespund nive-
lului necesar pentru a fi admisă nu constituie o limitare a dreptului la învăţămînt.
(4) Prevederile prezentului articol nu constituie o restrîngere a dreptului instituţiei de învăţămînt care pregăteşte 
personalul unui anumit cult religios de a refuza înscrierea unei persoane al cărei statut confesional nu corespunde 
cerinţelor stabilite pentru accesul la instituţia respectivă.

Capitolul III 
CADRUL INSTITUŢIONAL PENTRU PREVENIREA ŞI  

COMBATEREA DISCRIMINăRII ŞI ASIGURAREA EGALITăŢII

Articolul 10. Subiecţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigurării egalităţii 
Subiecţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigurării egalităţii sînt:
a) Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;
b) autorităţile publice;
c) instanţele judecătoreşti.
Articolul 11. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
(1) Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (în continuare – Consiliu) este 
un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, instituit în scopul asigurării protecţiei împotriva 
discriminării şi al asigurării egalităţii tuturor persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării. Consiliul 
acţionează în condiţii de imparţialitate şi independenţă faţă de autorităţile publice.
(2) Consiliul este constituit din 5 membri, care nu au apartenenţă politică, sînt numiţi de Parlament pe o perioadă 
de 5 ani, 3 dintre membri fiind reprezentanţi ai societăţii civile. Cel puţin 3 dintre membrii Consiliului trebuie să fie 
specialişti licenţiaţi în drept.
(3) În componenţa Consiliului poate fi numită orice persoană, cetăţean al Republicii Moldova, care:
a) are studii superioare;
b) dispune de o reputaţie ireproşabilă şi manifestă o atitudine tolerantă faţă de grupurile minoritare;
c) este persoană cu activitate recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului de cel puţin 5 ani.
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(4) Pentru desemnarea candidaţilor în Consiliu, Parlamentul instituie o comisie specială formată din membri ai Co-
misiei drepturile omului şi relaţii interetnice şi Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, care organizează un concurs pu-
blic. Concursul se organizează cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor desemnaţi anterior.
(5) Informaţia despre organizarea şi desfăşurarea concursului, cerinţele faţă de candidaţi, actele necesare ce trebuie 
prezentate se plasează pe pagina web a Parlamentului cu 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului.
(6) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii:
a) competiţie deschisă şi transparentă, prin asigurarea accesului liber al oricărei persoane care întruneşte condiţiile 
necesare;
b) tratament egal, prin aplicarea nediscriminatorie a unor criterii de selectare obiective şi clar definite, astfel încît 
toate persoanele să aibă şanse egale;
c) diversitate, prin asigurarea echilibrului de gen şi reprezentării grupurilor etnice şi minoritare din societate.
(7) Curriculum vitae ale candidaţilor care doresc să participe la concurs se plasează pe pagina web a Parlamentului 
pentru consultarea publicului.
(8) Candidaţii sînt audiaţi de comisia specială instituită, care întocmeşte avize argumentate referitoare la fiecare 
candidat selectat, pe care ulterior le prezintă în plenul Parlamentului. Candidaţii sînt numiţi în funcţie cu votul ma-
jorităţii deputaţilor aleşi.
(9) Calitatea de membru al Consiliului încetează la expirarea mandatului, ca urmare a depunerii cererii de demisie 
sau în caz de deces. Un membru al Consiliului poate fi revocat din funcţie de organul care l-a numit în circumstanţe 
care exclud posibilitatea executării mandatului său ori la cererea Consiliului, adoptată cu votul majorităţii membrilor 
acestuia, în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor. Noul membru al Consiliului îşi 
exercită funcţia pînă la expirarea mandatului membrului revocat.
(10) Calitatea de membru al Consiliului este suspendată de organul care l-a numit în cazul înaintării învinuirii de 
comitere a unei infracţiuni în exerciţiul activităţii sau pentru comiterea unei infracţiuni pe orice motiv bazat pe o 
formă de discriminare.
(11) Preşedintele Consiliului este ales cu majoritatea voturilor din numărul total al membrilor acestuia. Preşedintele 
Consiliului activează permanent. Ceilalţi membri ai Consiliului sînt convocaţi de preşedinte în şedinţe. În caz de 
necesitate, Consiliul poate fi convocat la solicitarea a cel puţin 2 membri.
(12) Membrii Consiliului care nu activează permanent primesc o indemnizaţie de 10 la sută din salariul mediu pe 
economie pentru fiecare şedinţă.
(13) În activitatea sa Consiliul este asistat de un aparat administrativ.
(14) Regulamentul de activitate al Consiliului se aprobă de Parlament.
Articolul 12. Atribuţiile Consiliului
(1) Consiliul are următoarele atribuţii:
a) examinează corespunderea legislaţiei în vigoare cu standardele privind nediscriminarea;
b) iniţiază propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
c) adoptă avize consultative cu privire la conformitatea proiectelor de acte normative cu legislaţia în domeniul pre-
venirii şi combaterii discriminării;
d) monitorizează modul de implementare a legislaţiei în domeniu;
e) colectează informaţii despre dimensiunile, starea şi tendinţele fenomenului discriminării la nivel naţional şi ela-
borează studii şi rapoarte;
f) remite autorităţilor publice propuneri de ordin general referitoare la prevenirea şi combaterea discriminării şi 
ameliorarea comportamentului faţă de persoanele ce cad sub incidenţa prezentei legi;
g) contribuie la sensibilizarea şi conştientizarea societăţii în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare în 
contextul valorilor democratice;
h) conlucrează cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
i) examinează plîngerile persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării;
j) intervine pe lîngă organele corespunzătoare cu demersuri de intentare a proceselor disciplinare în privinţa persoa-
nelor cu funcţii de răspundere care au comis în activitatea lor fapte discriminatorii;
k) constată contravenţiile cu elemente discriminatorii în conformitate cu prevederile Codului contravenţional;
l) sesizează organele de urmărire penală în cazul săvîrşirii unor fapte discriminatorii ce întrunesc elemente ale in-
fracţiunii;
m) contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvîrşirii faptelor discriminatorii prin concili-
erea părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile;
n) exercită alte atribuţii stabilite prin prezenta lege şi prin regulamentul său de activitate.
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(2) La începutul fiecărui an, pînă la data de 15 martie, Consiliul prezintă Parlamentului un raport general privind 
situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării. Raportul se publică pe pagina web a Consiliului.
Articolul 13. Modalitatea de depunere a plîngerii la Consiliu 
(1) Constatarea existenţei sau inexistenţei faptei de discriminare se iniţiază de Consiliu din oficiu sau la cererea per-
soanelor interesate, inclusiv la cererea sindicatelor şi a asociaţiilor obşteşti care activează în domeniul promovării şi 
protecţiei drepturilor omului.
(2) Plîngerea cu privire la fapta de discriminare se prezintă Consiliului. Plîngerea trebuie să conţină o descriere a 
încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele şi eventualele dovezi care susţin 
plîngerea, numele şi adresa persoanei care o depune. Plîngerea poate fi depusă la Consiliu în termen de un an de la 
data săvîrşirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoştinţă de săvîrşirea ei. 
(3) Depunerea plîngerii pe adresa Consiliului nu constituie o procedură prealabilă obligatorie pentru adresarea în 
instanţa de judecată.
Articolul 14. Respingerea plîngerii
Consiliul va respinge plîngerea dacă aceasta:
a) nu conţine datele de identificare a persoanei care a depus-o;
b) nu conţine informaţia prevăzută la art. 13 alin. (2);
c) este o plîngere repetată care nu conţine informaţii şi dovezi noi.
Articolul 15. Examinarea plîngerii
(1) Plîngerea se examinează în termen de 30 de zile de la data depunerii, cu posibilitatea prelungirii termenului, care 
însă nu va depăşi 90 de zile. La examinarea plîngerii, Consiliul are dreptul să solicite date şi informaţii relevante de 
la persoanele despre care se presupune că au comis fapte discriminatorii. Sarcina de a proba că fapta în cauză nu 
constituie o discriminare revine persoanelor despre care se presupune că au comis fapta discriminatorie.
(2) La cererea Consiliului, persoanele juridice şi persoanele fizice au obligaţia:
a) să pună la dispoziţia sa copiile actelor solicitate necesare pentru soluţionarea plîngerii;
b) să ofere informaţii şi explicaţii verbale şi, după caz, scrise, în legătură cu faptele care formează obiectul plîngerii.
(3) Toate datele, informaţiile şi documentele legate de acţiunile sau comportamentul discriminatoriu la care se referă 
plîngerea urmează să fie puse la dispoziţia Consiliului în termen de 10 zile. Neprezentarea nejustificată a informaţi-
ilor solicitate de Consiliu se sancţionează conform legislaţiei în vigoare şi este interpretată de Consiliu în defavoarea 
persoanei care nu prezintă datele solicitate.
(4) În urma examinării plîngerii, Consiliul adoptă o decizie motivată cu majoritatea voturilor membrilor săi. Deci-
zia Consiliului include şi recomandări în vederea asigurării repunerii în drepturi a victimei şi a prevenirii faptelor 
similare pe viitor.
(5) Decizia se aduce la cunoştinţa persoanei care a comis fapta discriminatorie şi a persoanei care a depus plîngerea 
în termen de 5 zile. Consiliul este informat în termen de 10 zile despre măsurile întreprinse. 
(6) În cazul în care nu este de acord cu măsurile întreprinse de persoana care a comis fapta discriminatorie, Consiliul 
are dreptul să se adreseze unui organ ierarhic superior pentru a se lua măsurile corespunzătoare şi/sau să informeze 
opinia publică. 
(7) Deciziile Consiliului se publică pe pagina web a acestuia, respectînd confidenţialitatea datelor cu caracter personal.
(8) Dacă în timpul examinării plîngerii se atestă săvîrşirea unor fapte ce constituie contravenţie, Consiliul remite 
organelor competente pentru examinare în fond procesul-verbal şi materialele cauzei.
(9) În cazul în care faptele examinate conţin elemente ale infracţiunii, Consiliul expediază imediat materialele orga-
nelor de urmărire penală.
Articolul 16. Competenţa autorităţilor publice
În scopul prevenirii faptelor discriminatorii, autorităţile publice, conform cu competenţele lor funcţionale, exercită 
următoarele atribuţii:
a) examinează plîngerile persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării;
b) coordonează activitatea în domeniul combaterii discriminării a structurilor descentralizate şi desconcentrate;
c) contribuie la educarea şi sensibilizarea populaţiei în vederea interzicerii discriminării în domeniile de competenţă;
d) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în domeniu.
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Capitolul IV 
RăSPUNDEREA PENTRU FAPTELE DE DISCRIMINARE

Articolul 17. Răspunderea pentru faptele de discriminare
Faptele de discriminare sînt pasibile de răspundere disciplinară, civilă, contravenţională şi penală, conform legislaţiei 
în vigoare.
Articolul 18. Dreptul la protecţie a victimei discriminării 
(1) Orice persoană care se consideră victimă a discriminării are dreptul să înainteze o acţiune în instanţa de judecată 
şi să solicite: 
a) stabilirea faptului încălcării drepturilor sale;
b) interzicerea încălcării în continuare a drepturilor sale;
c) restabilirea situaţiei anterioare încălcării drepturilor sale;
d) repararea prejudiciului material şi moral ce i-a fost cauzat, precum şi recuperarea cheltuielilor de judecată;
e) declararea nulităţii actului care a condus la discriminarea sa.
(2) Acţiuni în instanţa de judecată pentru protecţia persoanelor ce se consideră a fi victime ale discriminării pot 
înainta şi sindicatele sau asociaţiile obşteşti din domeniul promovării şi protecţiei drepturilor omului.
(3) La solicitarea victimei discriminării, se poate interzice răspîndirea informaţiei despre viaţa privată şi identitatea 
acesteia. Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea informaţiilor cu caracter personal privind victimele discriminării se fac 
cu respectarea regulilor speciale de confidenţialitate, stabilite prin lege.
Articolul 19. Sarcina probaţiunii
(1) Persoana care înaintează o acţiune în instanţa de judecată trebuie să prezinte fapte care permit prezumţia exis-
tenţei unui fapt de discriminare.
(2) Sarcina de a proba că faptele nu constituie discriminare revine pîrîtului, cu excepţia faptelor ce atrag răspundere 
penală.
Articolul 20. Termenul de prescripţie
Termenul de prescripţie pentru intentarea unei acţiuni în instanţă în baza prezentei legi este de un an de la data să-
vîrşirii faptei sau de la data la care persoana putea să ia cunoştinţă de săvîrşirea ei.
Articolul 21. Taxa de stat
Persoanele care înaintează o acţiune în instanţa de judecată privind fapte de discriminare se scutesc de plata taxei 
de stat.
Articolul 22. Finanţarea
(1) Autorităţile publice abilitate cu implementarea prezentei legi sînt finanţate din contul şi în limitele mijloacelor 
financiare aprobate anual în bugetul de stat şi în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. 
(2) Activităţile de prevenire şi combatere a discriminării pot fi finanţate şi din alte surse neinterzise de lege.

Capitolul V 
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 23
(1) Prezenta lege intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2013. 
(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: 
a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege; 
b) va adopta actele normative necesare executării prezentei legi. 

VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Liliana PALIhOVICI

Nr. 121. Chişinău, 25 mai 2012.
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PRACTICĂ JUDICIARĂ
Decizia Colegiului civil, comercial şi de conten cios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie nr.2ra-847/12 din 2 mai 2012
Legea prevede clar şi cert dreptul fostului soţ de a pretinde întreţinere de la fostul soţ, doar în cazurile dacă alt soţ a devenit inapt de muncă 
în timpul căsătoriei sau timp de un an după desfacerea acesteia.

(EXTRAS)
La 22 aprilie 2010, G.P. a depus cerere de chema re în judecată împo-
triva lui O.P. cu privire la încasa rea pensiei de întreţinere a fostei soţii.
În motivarea acţiunii, reclamanta, G. P., a indicat că ea a încheiat că-
sătoria cu pârâtul la 17 iulie 1986, iar la 1 ianuarie 2001 a desfăcut-o 
prin hotărâre judecătorească.
Din căsătorie au un copil, D.P, născută la 4 iunie 1992.
S-a mai invocat că, în timpul căsătoriei, la 01 mar tie 1998, în urma 
unei maltratări puternice de către pârât, G.P. a devenit invalidă de 
gradul II şi primeşte o pensie de 900 lei.
La moment, fiică, D.R, îşi face studiile la Cole giul Pedagogic 
„A.Mateevici” pe bază de contract, însă pârâtul nu contribuie la 
întreţinerea ei şi nu se interesează de ea.
Reclamanta, G. R, solicită încasarea forţată a pensiei pentru întreţi-
nerea fostei soţii, devenită in validă de gradul II în timpul căsătoriei, 
în proporţie de 1/4 din toate tipurile de venit lunar.
Prin hotărârea Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 23 iunie 
2010, acţiunea a fost respinsă.
Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 30 no iembrie 2010, apelul 
declarat de G. P. a fost admis, fiind casată hotărârea primei instanţe, 
cu pronunţarea unei noi hotărâri de admitere a acţiunii.
Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 18 mai 2011, recursul 
declarat de O. P. a fost admis şi casată decizia instanţei de apel, cu 
restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa de apel.
Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 21 septembrie 2011, apelul 
declarat de G. P. a fost admis şi casată hotărârea primei instanţe, 
cu emiterea unei noi hotărâri, prin care acţiunea a fost admisă şi 
s-a dispus încasarea de la O. P. în beneficiul G. P. a pensiei pentru 
întreţinere în mări me de 300 lei lunar, începând cu 20 aprilie 2010.
La 8 decembrie 2012, O. P. a depus cerere de re curs împotriva deciziei 
instanţei de apel, cerând ad miterea cererii de recurs, casarea deciziei 
instanţei de apel şi menţinerea hotărârii primei instanţe.
Recurentul, O. P., în motivarea recursului, a indi cat că instanţa 
de apel, la examinarea pricinii, eronat a aplicat legea materială, ce 
guvernează raportul juri dic litigios, prin care neîntemeiat a ajuns 
la concluzia de respingere a acţiunii.Recurentul susţine că, de 
fapt, G. P. nu a devenit inaptă de muncă în timpul căsătoriei, dar 
a obţinut gradul II de invaliditate, însă capacitatea ei de muncă nu 
s-a diminuat.
Recurentul, O. P. şi reprezentantul acestuia, L. Ch. (în baza de 
mandat, nr.0174929 din 2 mai 2012), în şedinţa instanţei de recurs 
au susţinut recursul de clarat şi au cerut admiterea acestuia, casarea 
deci ziei instanţei de apel şi menţinerea hotărârii primei instanţe.
Intimata, G. R, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea 
cererii de recurs şi menţinerea de ciziei instanţei de apel, pe care o 
consideră legală şi întemeiată.
Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil, 
comercial şi de contencios adminis trativ lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi admis, 
cu ca sarea deciziei instanţei de apel şi menţinerea hotărârii primei 
instanţe, din următoarele considerente.
în conformitate cu art.445 alin.(l) lit. f) CPC, in stanţa, după ce judecă 
recursul, este în drept să ad mită recursul, să caseze decizia instanţei 
de apel şi să menţină hotărârea primei instanţe.
în conformitate cu art. 400 alin.(2) lit. c) CPC, se consideră că nor-
mele de drept material sînt încălcate sau aplicate eronat în cazul în 
care instanţa judecăto rească a interpretat eronat legea.
Conform art. 83 Codul familiei, dreptul de a pre tinde întreţinere de 
la fostul soţ pe cale judecătoreas că îl are:
a) fosta soţie în timpul gravidităţii;
b) fostul soţ, care necesită sprijin material, ocupat cu îngrijirea 
copilului comun timp de 3 ani după naş terea acestuia;
c) fostul soţ, care necesită sprijin material, ocupat cu îngrijirea co-
pilului comun invalid pînă la vîrsta de 18 ani sau a copilului comun 
invalid de gradul I din copilărie;
d) fostul soţ, care necesită sprijin material, deve nit inapt de muncă 
în timpul căsătoriei sau timp de un an după desfacerea acesteia;
e) fostul soţ care necesită sprijin material şi a atins vîrsta de pensio-
nare, în termen de cel mult 5 ani din momentul desfacerii căsătoriei, 
dacă soţii au fost căsătoriţi cel puţin 15 ani.
în conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea jude cătorească trebuie 
să fie legală şi întemeiată. Instan ţa îşi întemeiază hotărârea numai 
pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele 
cerce tate în şedinţă de judecată.
După cum rezultă din actele cauzei, G. P. s-a adresat în instanţa de 
judecată cu acţiune către O. R, prin care a solicitat încasarea forţată 
a pensiei pentru întreţinerea fostei soţii, devenită invalidă de gra-
dul II în timpul căsătoriei, în proporţie de 1/4 din toate tipurile de 
venit lunar.
Din conţinutul acţiunii declarate, susţinute pe par cursul examinării 
cauzei, reclamanta şi-a întemeiat cerinţele pe prevederile art. 83 lit. 
d) din Codul fa miliei, potrivit căror dreptul de a pretinde întreţinere 

de la fostul soţ pe cale judecătorească îl are fostul soţ, care necesită 
sprijin material, devenit inapt de muncă în timpul căsătoriei sau 
timp de un an după desfacerea acesteia.
în afară de aceasta, reclamanta a motivat cerinţele prin faptul că fiică, 
D. R, îşi face studiile la colegiul Pedagogic „A. Mateevici” pe bază de 
contract, iar pârâtul nu contribuie la întreţinerea ei.
Colegiul civil, comercial şi de contencios admi nistrativ lărgit al 
Curţii Supreme de Justiţie conchide că prima instanţa şi instanţa de 
apel corect au stabilit că, la 1 ianuarie 2001, O. P. şi G. P. au desfăcut 
căsă toria încheiată la 17 iulie 1986.
Din căsătorie au un copil, D. R, născută la 4 iunie 1992.
Cu adevărat, din materialele dosarului rezultă că G. P. a devenit 
invalidă de gradul II în baza actului de expertiză medicală nr.334 
din 26 februarie 1998, cauza invalidităţii - boală obişnuită, fără ter-
men, adi că confirmarea invalidităţii de gradul II, ca rezultat al bolii 
obişnuite, fără termen, a avut loc în perioada în care părţile se aflau 
în căsătorie înregistrată.
Colegiul civil, comercial şi de contencios admi nistrativ lărgit al Curţii 
Supreme de Justiţie conside ră, însă, că instanţa de apel incorect a 
concluzionat că G. R, are dreptul de a pretinde întreţinere de la fostul 
soţ, pe motivul că reclamanta a devenit invalidă de gradul II în timpul 
căsătoriei şi că această circum stanţă se încadrează în prevederile art. 
83 lit. d) din Codul familiei.
În primul rând, prevederile legale aplicabile speţei date, art. 83 lit. d) 
din Codul familiei, în mod expres prevăd că dreptul de a pretinde 
întreţinere de la fos tul soţ pe cale judecătorească îl are fostul soţ, care 
necesită sprijin material, devenit inapt de muncă în timpul căsătoriei 
sau timp de un an după desfacerea acesteia.
Astfel, legea prevede clar şi cert dreptul fostu lui soţ de a pretinde 
întreţinere de la fostul soţ, doar în cazurile dacă alt soţ a devenit 
inapt de muncă în timpul căsătoriei sau timp de un an după desfa-
cerea acesteia.
După cum s-a menţionat, reclamanta a invocat dreptul de a pretinde 
întreţinere de la fostul soţ pe motivul că a devenit invalidă de gradul 
II în timpul căsătoriei, însă această circumstanţă nu confirmă faptul 
că reclamanta este inaptă de muncă.
Or, noţiunea de grad de invaliditate nu este simi lară cu noţiunea 
de inapt de muncă.
Din certificatul de invaliditate (f. d. 8, 20) rezul tă că reclamantei i 
se recomandă condiţii de muncă ce au un nivel redus în privinţa 
solicitărilor fizice şi psihoemoţionale şi îi sunt contraindicate efec-
tuarea lucrului la înălţimi, lângă foc şi apă, mecanisme în mişcare.
Prin urmare, ea nu este inaptă de muncă şi poate să activeze, doar cu 
unele recomandări privind ca racterul muncii şi unele contraindicaţii 
care necesită a fi respectate.
Mai mult ca atât, la materialele cauzei nu a fost anexată nici o ex-
pertiză medicală, efectuată în modul stabilit şi de instituţia abilitată, 
care, cu certitudine, ar confirma că G. P. - invalidă de gradul II, este 
inaptă de muncă.
In procesul examinării cauzei, s-a constatat că reclamanta, pe lângă 
pensia de invaliditate care, în perioada soluţionării litigiului, con-
stituia 923 lei, are şi alte surse de venituri.
Astfel, reclamanta nu a negat faptul că continuă să activeze la Spita-
lul de Urgenţă şi primeşte aproxi mativ un salariu de 1500 lei lunar, 
suma totală a ve niturilor acestea, în principiu, egalându-se cu venitul 
pârâtului sub formă de pensie de vechime în muncă.
In afară de aceasta, prima instanţa corect a con statat şi concluzionat 
că G. P. suferă de epilepsie organică încă din anul 1989, fapt ce rezultă 
din ex trasele medicale (f.d.25-26). Totodată, din aceleaşi extrase 
medicale rezultă că G. P. a invocat faptul că se consideră bolnavă 
încă din anul 1974.
Prin urmare, coroborând prevederile legale enun ţate cu circum-
stanţele de fapt ale litigiului, invocate de reclamantă, Colegiul civil, 
comercial şi de conten cios administrativ lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie constată că circumstanţele invocate nu se încadrează în 
prevederile art. 83 al Codului muncii, pentru stabi lirea pensiei de 
întreţine din partea soţului O. P.
Potrivit art. 400 alin.(l), lit. d), alin. (2), lit. c) CPC , părţile şi alţi 
participanţi la proces sînt în drept să declare recurs în cazul în care 
au fost încălcate sau aplicate greşit normele de drept material sau 
nor mele de drept procedural.
Se consideră că normele de drept material sunt încălcate sau aplicate 
eronat în cazul în care instanţa judecătorească a interpretat eronat legea.
Din considerentele menţionate şi având în vede re faptul că circum-
stanţele pricinii au fost constatate integral de prima instanţă şi de 
instanţa de apel, însă normele de drept material au fost aplicate eronat 
de către instanţa de apel, şi nu este necesitatea verificării suplimentare 
de dovezi, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 
lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite 
recursul declarat de O. P, de a casa integral decizia instanţei de apel 
şi de a menţine hotărârea primei instanţe.



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPoruluiNr. 7-10, 2012    Ediţie specială

159

SUMAR

Gheorghe AMIhALAChIOAIE. MEMORIU PUBLIC ....................................................................1 
CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA 
(LEGEA NR.218 din 24.10.2008) ...........................................................................................................3
LEGE NR.198 din 12.07.2012 privind modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 ..................................................................3
LEGE NR.192 din 12.07.2012 pentru completarea unor acte legislative ............................................4
LEGE NR.178 din 11.07.2012 pentru completarea unor acte legislative ............................................4
LEGE NR.184 din 11.07.2012 pentru completarea unor acte legislative ..........................................26
LEGE NR.169 din 11.07.2012 pentru completarea unor acte legislative ..........................................29
LEGE NR.112 din 18.05.2012 pentru completarea unor acte legislative ..........................................30
LEGE NR.93 din 26.04.2012 pentru completarea unor acte legislative ............................................32
LEGE NR.128 din 08.06.2012 pentru completarea unor acte legislative ..........................................33
LEGE NR.33 din 06.03.2012 pentru completarea unor acte legislative ............................................34
LEGE NR.120 din 25.05.2012 pentru completarea unor acte legislative ..........................................52
LEGE NR.67 din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional 
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008................................................................62
LEGE NR.22 din 01.05.2012 pentru completarea unor acte legislative ............................................63
LEGE NR.19 din 23.02.2012 pentru completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008................................................................64
LEGE NR.37 din 07.03.2012 pentru completarea unor acte legislative ............................................64
LEGE NR.23 din 01.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ...................67
CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA (LEGEA NR. 985 din 18.04.2002)...................68
LEGE NR.134 din 14.06.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ................68
LEGE NR.34 din 24.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ...................69
LEGE NR.77 din 12.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ...................70
LEGE NR.78 din 12.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal
al Republicii Moldova ..............................................................................................................................70
LEGE NR. 245 din 02.12.2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative ..............72
LEGE NR.73 din 12.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ...................76
LEGE NR.66 DIN 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 ............................................................77
LEGE NR.29 din 06.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative .................111
CODUL CIVIL  AL REPUBLICII MOLDOVA (LEGEA NR.1107 din 06.06.2002) ................117
CODUL DE PROCEDURă CIVILă AL REPUBLICII MOLDOVA 
(LEGEA NR.225 din 30.05.2003) .......................................................................................................117



Ediţie specială    Nr. 7-10, 2012AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

160

LEGE NR.155 din 05.07.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă  al Republicii Moldova ..............................................................................................117
CODUL DE EXECUTARE AL REPUBLICII MOLDOVA 
(LEGEA NR. 443 din 24.12.2004) ......................................................................................................130
LEGE NR.164 in 11.07.2012 privind modificarea şi completarea unor acte legislative ................130
LEGE NR.96 din 03.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative .................133
RECTIFICARE Nr.113 din 08.06.2012 ................................................................................................135
LEGE NR.28 din 01.03.2012 pentru completarea Codului de executare 
al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 ...............................................................135
LEGE NR.5 din 15.01.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ...................135
CODUL AUDIOVIZUALULUI  AL REPUBLICII MOLDOVA 
(LEGEA NR. 260 din 27.07.2006) ......................................................................................................138
LEGE NR.165 din 11.07.2012 cu privire la modificarea şi completarea Codului 
audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 .............................................138
LEGE NR.84 din 13.04.2012 privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului 
al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 .........................................................................139
CODUL ELECTORAL AL REPUBLICII MOLDOVA 
(LEGEA NR.1381 din 21.11.1997) .....................................................................................................140
LEGE NR.187 din 11.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ..............140
CODUL FAMILIEI (LEGEA NR.1316 din 26.10.2000) .................................................................142
LEGE NR.107 din 11.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ..............142
CODUL FISCAL  AL REPUBLICII MOLDOVA (LEGEA NR.1163 din 24.04.1997) .............143
LEGE NR.111 din 17.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ..............143
LEGE NR.54 din 22.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative .................145
LEGE NR.63 din 30.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative .................146
LEGE NR.62 din 30.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative .................146
CODUL FUNCIAR AL REPUBLICII MOLDOVA (LEGE NR. 828 din 25.12) ........................148
LEGE NR.108 din 11.05.2012 pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII  
din 25 decembrie 1991 ...........................................................................................................................147
CODUL MUNCII  AL REPUBLICII MOLDOVA (LEGEA NR.154 din 28.03.2003) ..............149
LEGE NR.91 din 26.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative .................149
CODUL  CU PRIVIRE LA ŞTIINŢă ŞI INOVARE AL REPUBLICII MOLDOVA 
(LEGEA NR.259 din 15.07.2004) .......................................................................................................150
LEGE NR.157 din 05.07.2012 pentru modificarea articolului 78 din  Codul cu privire
la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 .........................................151
CODUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA (LEGEA NR.1149 din 20.07.2000) ..............151
LEGE NR.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii ......................................................152


