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Aprobat: 

prin Hotărîrea Guvernului  nr.___ 

                                                                                      din ____  __________ 2018 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.283 din 24 iulie 2018) de 

către un grup de deputaţi în Parlament, și comunică că îl susţine cu următoarele 

obiecţii şi propuneri de tehnică legislativă. 
La art. I (ce prevede modificarea și completarea Codului Fiscal), pentru păstrarea 

caracterului constant și uniform al terminologiei utilizate, cuvintele „indici de infracțiune” 

se vor substitui cu cuvintele „semne ale infracțiunii” care se utilizează în Codul penal și 

cel de procedură penală. 

La art. IV (privind modificarea și completarea Codului penal) : 

1.  La art. 911 există o contradicție dintre denumirea articolului și condiția de la 

alin. (1) lit. a). Astfel, conform titlului se presupune că persoana a săvârșit una din 

infracțiunile enumerate la alin. (1) pentru prima dată, pe când potrivit lit. a) din alin. (1) 

aceasta va putea fi liberată de pedeapsa penală în cazul când anterior nu a fost liberată de 

pedeapsa penală pentru comiterea aceleiași fapte. 

La alin. (1) se va revedea referința la art. 257 , întrucât acesta la alin. (4) prevede 

răspunderea penală pentru acțiunile prevăzute la alin.(3), care au provocat decesul 

persoanei. Prin urmare, nu este clar cum va fi reparat prejudiciul cauzat, care reprezintă 

una dintre condițiile aplicării liberării de pedeapsă penală. 

2.  La art. 190 întru corectitudinea redactării cuvântul „expresia” se va substitui cu 

cuvântul „cuvintele” iar cuvintele „se înlocuiește” se vor substitui cu cuvintele „se 

substituie” (obiecție valabilă și pentru alte cazuri similare din proiect). Adițional, cuvintele 

„se exclude” se vor substitui cu cuvintele „se abrogă”, în conformitate cu prevederile art. 

65 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

3. La art. 241 alin. (2) se va ține cont că, „sintagma” reprezintă o unitate sintactică 

stabilă, formată din mai multe cuvinte între care există un raport de subordonare, 

constituind o parte a unei propoziții sau a unei fraze. La schimbarea unor cuvinte din 

conținutul textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre 

substituirea „cuvintelor” respective, iar la schimbarea unor cifre, semne și cuvinte din 

conținutul textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre 

substituirea „textului” respectiv (obiecție valabilă și pentru alte cazuri similare din 

proiect). 

4. La art. 244 alin. (1) la indicarea valorii contribuției de asigurări sociale sau a 

primei de asigurări medicale cuantificate în salarii medii lunare pe economie, se va 

specifica pentru care an (precedent sau de gestiune) acestea trebuie să fie prognozate. 

5. Lit. a) din alin. (1) al art. 241 se va racorda la prevederile Art. 10 pct. 2 din 

Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care statuează că 

caracterul autorizat al activității de întreprinzător desfășurate de întreprindere se atestă prin 

deținerea actului permisiv corespunzător. În același timp, art. 41 alin. (1) din legea nr. 

160/211 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător identifică 



categoriile actelor permisive. prin urmare, activitatea de întreprinzător este una ilegală în 

cazul practicării acesteia în lipsa unui act permisiv (licență, autorizație, permis, certificat, 

aviz, aprobare, brevet, de atestat de calificare). 

6. La art. 246 menționăm că, în Parlament este înregistrat proiectul legii pentru 

modificarea și completarea Codului penal, nr. 213 din 25 iunie 2018, care prevede o nouă 

redacție a art. 246 Limitarea concurenței libere, propusă de Consiliul Concurenței cu un 

conținut similar celui din proiectul examinat. Prin urmare propunem excluderea acestuia 

din proiect. 

La art. VI (privind modificarea și completarea Codului de procedură penală): 

7. Completările propuse la art. 185 alin. (1) urmează a fi revizuite, or în redacția 

propusă nu este clar pentru care situații nu se aplica arestul preventiv. Mai mult, 

aplicarea/neaplicarea arestului nu poate fi condiționată de recunoașterea vinovăției în 

comiterea infracțiunii de către învinuit sau inculpat. În procesul penal, sarcina demonstrării 

vinovăției este pusă pe seama organului de urmărire penală. Totodată, nu este judicioasă 

propunerea aplicării acestei măsuri preventive în dependență de forma participației la 

săvârșirea infracțiunii. 

La alin. (31) referința privind persoanele față de care s-a aplicat arestul preventiv se 

va prevedea în dispoziții finale și tranzitorii. Totodată, în partea ce se referă la depunerea 

cauțiunii se va face referință la art. 192 din Codul de procedură penală, care stabilește 

condițiile liberării provizorii pe cauțiune. 

8. La art. 186 se va numerota corespunzător alin. (2). 

La art. VIII (privind modificarea și completarea Codului contravențional): 

9. La art. 428 alin. (1) cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” se vor 

substitui cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”. 

10.  În partea ce ține de art.  XII urmează a se ține cont că, odată cu intrarea în 

vigoare a Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative a devenit 

aplicabilă norma imperativă, statuată la art. 56, potrivit căreia „actele normative intră în 

vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

Potrivit alin. (3) al aceluiași articol, intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită 

pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, 

conformarea cadrului normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune 

din legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte circumstanţe 

obiective. 

La alin. (2) se va revedea termenul pentru aducerea actelor normative în 

concordanță cu legea dată, întrucît, pornind de la procedura de elaborare și avizare a 

proiectelor de acte normative, considerăm că termenul de o lună este unul scurt. 

11. Cu referire la introducerea în Lista indicatorilor de performanță pentru 

evaluarea activității ofițerului de urmărire penală, colaboratorului Centrului Național 

Anticorupție, procurorului, a indicatorilor de impact asupra drepturilor și libertăților 

persoanelor în vederea atingerii unei eficiențe maxime și a micșorării constante a 

impactului negativ asupra acestora, atenționăm că, nu este un mecanism prin care 

evaluarea acestui impact ar putea fi realizat. Un asemenea tip de activitate poate fi realizat 

de către societatea civilă prin diferite metode: sondaje, solicitări de opinii, care au un 

caracter pur informativ, neputând fi calificate drept indici de performanță. 
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