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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 

Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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

modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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 Aprobat  

                                               prin Hotărârea Guvernului nr.          /2022 

 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Codului contravenţional 

al Republicii Moldova nr. 218/2008 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Codului 

contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 158 din 22 aprilie 2022) de către un grup de deputați în 

Parlament, şi comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, sub aspectul intenţiei de reglementare,  

proiectul de act normativ are drept scop înăsprirea pedepsei pentru insultă şi 

calomnie. Propunerile înaintate vin să protejeze demnitatea şi onoarea 

persoanelor care au fost prejudiciaţi moral, în cazul constatării injuriei şi 

calomniei. 

Având  în vedere  necesitatea  protecţiei  libertăţii  de exprimare,  

tendinţele promovate privind posibilitatea ca persoana să poată fi atrasă doar la 

răspundere civilă, precum şi abordările Consiliului Europei şi ale Organizaţiei 

pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) de a dezincrimina calomnia, 

propunerea de majorare a sancţiunii urmează a fi tratată cu maximă atenţie, 

fundamentată şi examinată suplimentar prin prisma necesităţii şi oportunităţii 

modificărilor propuse.  

Respectiv, majorarea cuantumului sancţiunilor urmează a fi efectuată în 

baza unor studii în temeiul cărora să se stabilească dacă sancţiunea este sau nu 

proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite. În acest sens, 

urmează a fi completată nota informativă. 

În mod conceptual, la momentul actual se consideră că iniţiativa de 

majorare a cuantumului sancţiunilor pentru injurie şi calomnie este una 

inoportună. 

Pe plan redacţional, în raport cu normele de tehnică legislativă, la 

definitivarea proiectului de lege se vor lua în considerare următoarele. 

La pct. 1 şi pct. 2, cuvintele „a doua propoziţie va avea următorul 

conţinut” se vor substitui cu cuvintele „sancţiunea va avea următorul cuprins”, 

dat fiind că în cazul expunerii în redacţie nouă a conţinutului unui element 

structural sau a unei părţi a acestuia, ori în cazul operaţiei de completare cu o 

nouă dispoziţie se va utiliza sintagma „va avea următorul cuprins:”, urmată de 

redarea noului text. 

De asemenea, se va revizui numerotarea elementelor structurale prin 

prisma prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative. 

 


