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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea  

Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 

----------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Codului penal nr. 985/2002. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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                Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.  

din                                2018 
 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea 

Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al 

Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, înaintat cu titlu de iniţiativă 

legislativă (nr. 228 din 5 iulie 2018) de către dl A. Lebedinschi, deputat în 

Parlament, şi comunică următoarele. 

 

Scopul proiectului de lege examinat constă în posibilitatea înlăturării 

răspunderii penale pentru săvîrșirea infracțiunii prevăzute la art. 264 alin. (1) din 

legea penală, în cazul împăcării părții vătămate cu făptuitorul (bănuitul, 

învinuitul ori inculpatul în funcţie de faza procedurii penale). 

Art. 264 alin. (1) din Codul penal stabilește răspunderea penală pentru 

încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de 

transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a 

cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.  

Avînd în vedere că pentru infracțiunea respectivă este prevăzută pedeapsa 

maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 3 ani, aceasta face parte din 

categoria infracțiunilor mai puțin grave. 

În corespundere cu art. 109 alin. (1) din Codul penal, împăcarea este actul 

de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin 

gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o infracţiune gravă infracţiuni prevăzute la 

capitolele II-VI din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura 

penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni similare 

comise cu intenţie sau dacă în privinţa sa nu a mai fost dispusă încetarea 

procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu 

intenție  în ultimii cinci ani. 

Luînd în considerare cele menționate, Guvernul susține proiectul de lege 

pentru modificarea art. 109 din Codul penal. 

Din punct de vedere redacțional menționăm următoarele: 

În denumirea proiectului de lege, cuvîntul „completarea” se va substitui cu 

cuvîntul „modificarea” în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea  

nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Totodată, potrivit uzanțelor 

normative, luna adoptării actului normativ se va indica cu litere. 

Dispoziția articolului unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. – La 

art. 109 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), iar după 

textul „la capitolele II-VI” se introduce textul „și la art. 264 alin. (1) din capitolul 

XII”. 
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