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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea unor acte normative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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

modificarea unor acte normative. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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                                                                               Aprobat 

                                                             prin Hotărârea Guvernului nr.  

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 332 din 16 iulie 2020) de 

către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative și sub aspectul intenției de reglementare, autorii 

proiectului susțin că acesta a fost elaborat în scopul ajustării cadrului normativ în 

vigoare la principiile de claritate și previzibilitate ale normei penale și al 

asigurării protecției eficiente a medicilor și a lucrătorilor medicali.  

Raționamentele expuse de inițiatorii proiectului în notă reflectă motivul 

emiterii actului normativ și cerințele care au impus intervenția normativă. 

În ordinea în care propunerile respective de modificare ale Codului penal 

al Republicii Moldova nr. 985/2002 anterior au fost înaintate și examinate în 

anul 2017, Ministerul Justiției, în comun cu alte autorități competente, a compilat 

într-un proiect mai multe propuneri de modificare a Codului penal. 

Astfel, la promovarea proiectului în anul 2018 s-a considerat că aceste 

norme (noțiunea de „medic” și „lucrător medical”) ar constitui o dublare a altor 

prevederi din legi speciale.  

Totodată, s-a considerat inoportună instituirea unei agravante la 

huliganism „împotriva medicului sau a lucrătorului medical aflat în exercițiul 

funcțiunii” (calitatea specială a victimei). Însă există mai multe categorii de 

subiecți, inclusiv publici, care, în virtutea activității lor, contactează cu diferiți 

beneficiari (de exemplu, profesori, asistenți sociali etc.). 

Astfel, fiecăruia dintre ei ar trebui să i se dedice o normă separată, întrucât 

oricine dintre ei ar putea să fie vizat de acțiuni de huliganism împotriva sa.  

În calitate de obiecte ale infracțiunii, potrivit art. 287 din Codul penal al 

Republicii Moldova nr. 985/2002, apar securitatea publică și ordinea publică, 

precum și viața și integritatea fizică a persoanei. Fiecare dintre acestea au aceeași 

valoare, indiferent de subiectul pasiv. 

În speță, se consideră că nu poate exista un grad de comparație între o 

persoană care profesează în domeniul medical și alta care are alt domeniu de 

activitate, iar instituirea unei astfel de norme ar reprezenta cel puțin un tratament 

diferențiat, dacă nu chiar o discriminare. 

Concomitent trebuie specificat că pe parcursul anului 2018 prevederile 

art. 287 alin. (2) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 au fost 

completate cu lit. c) cu următorul cuprins: 

„c) pe teritoriul sau în incinta unei instituții medico-sanitare publice ori 

private”.  
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Această agravantă conține semnele identice de componentă agravantă a 

infracțiunii de huliganism cu cele care se propun actualmente prin inițiativa 

legislativă în cauză.  

Într-o altă ordine de idei, menționăm că noțiunea de lucrător medical este 

mai largă decât cea de medic. Aceasta se referă nu doar la deținătorul unei 

diplome de confirmare a studiilor superioare medicale (chirurg, stomatolog, 

hematolog etc.), dar și la persoanele care asistă la intervențiile medicale (de 

exemplu, asistentele medicale).  

Totodată, Legea nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic 

stabilește condițiile în care poate fi exercitată profesiunea de medic. 

Prin urmare, modificările propuse prin inițiativa respectivă nu aduc nicio 

valoare din punct de vedere juridic, fapt ce denotă inoportunitatea acestora. 

Așadar, relevăm că proiectul în cauză nu corespunde regulilor de tehnică 

legislativă statuate în Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 
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