
Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

privind modificarea şi completarea Codului contravenţional 

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

 

     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 și completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează:  

1. La articolul 385 alin.  (2)  sintagma “art.400-4238“ se substituie cu 

sintagma “art.400-4239“ 

2. La articolul 393 lit. d) sintagma “art.400-4237“ se substituie cu sintagma 

“art.400-4239“. 
  3. La articolul 400: 

  în dispoziția alineatului (1) sintagma „357-363” se substituie cu sintagma 

„art.357, art.359-363”;  

alineatul (3) se abrogă. 

 4. Se completează cu art. 4239 cu următorul cuprins: 

  ,,Articolul 4239. Organele supravegherii de stat a măsurilor contra 

incendiilor 

 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 115 alin. (3), art. 137 şi 358 se constată şi 

se examinează de către organele supravegherii de stat a măsurilor contra 

incendiilor.  

  (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale cu 

privire la contravenţie privind încălcarea normelor şi regulilor de apărare împotriva 

incendiilor, angajații organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.  

  (3) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcarea normelor şi 

regulilor de apărare împotriva incendiilor şi să aplice sancţiuni, după cum urmează: 

  a) Inspectorul principal de stat al Republicii Moldova pentru supravegherea 

măsurilor contra incendiilor; 

  b) adjunctul Inspectorului principal al Republicii Moldova pentru 

supravegherea măsurilor contra incendiilor; 

  c) inspectorii superiori de stat ai Republicii Moldova pentru supravegherea 

măsurilor contra incendiilor; 

   d) inspectorii superiori de stat ai unităţilor administrativ-teritoriale (UTA 

Găgăuzia, raioanelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor), pentru supravegherea 

măsurilor contra incendiilor”. 

 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 
 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional 

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

 
1. Temeiul iniţierii procesului de elaborare, autorul proiectului 

        Proiectul de lege este elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne întru 

executarea Planului de acţiuni privind înlăturarea obiecțiilor invocate de 

Procuratura Generală în rezultatul verificării respectării legislației în domeniul 

apărării împotriva incendiilor prin sesizarea nr. 25-5d/2016-126 din 09 martie 2016 

şi are drept scop soluționarea problemelor identificate în procesul implementării 

prevederilor redacției în vigoare a Codului contravențional, de către Serviciul 

Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI (spre exemplu:  acordarea 

dreptului de constatare a cauzelor contravenționale la toți angajații organelor 

supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, care la moment este acordat 

numai conducătorilor acestora).  

        Respectiv, propunerile de amendare sunt prezentate în vederea soluționării 

problemelor menționate supra, precum și înlăturarea lacunelor legislative pe 

segmentul dat. 
2. Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ, principalele prevederi 

ale proiectului 

         Scopul legii contravenţionale constă în apărarea drepturilor şi libertăţilor 

legitime ale persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite 

de lege, în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea 

săvîrşirii de noi contravenţii.  

În scopul asigurării respectării principiului independenţei şi imparţialităţii în 

cadrul procesului contravenţional, autorul actului legislativ propune amendarea art. 

385 și a art. 393 lit. d) al Codului contravențional, prin substituirea sintagmei 

“art.400-4237“ cu sintagma “art.400-4239“, astfel agent constatator va fi și  

reprezentantul organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, 

corespunzător prevederilor art. 4239 alin. (3) din proiect. Or, prin amendamentele 

propuse se urmărește consolidarea poziției tuturor agenților constatatori care au 

competență de constatare și examinare a cauzelor contravenționale. 

Concomitent notăm că, norma instituită la art. 393 Cod contravențional 

identifică autorităţile competente să soluționeze cauzele contravenționale, însă 

norma prenotată nu reglementează organele supravegherii de stat a măsurilor 

contra incendiilor, competente să constate și să examineze cauze contravenționale.         

Respectiv, în vederea soluționării problemei atestate, se impune ajustarea 

art. 393 lit. d) al Codului contravențional, implicit atribuirea competenței de agent 

constatator organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.  

          În partea ce ține de amendarea art. 400 al Codului contravențional relevăm 

că, proiectul de lege propune excluderea din competența poliției a contravențiilor 

care sunt improprii acestuia, conform competențelor funcționale.  

          Totodată, proiectul de lege are drept scop identificarea fiecărei instituții în 

parte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne competentă de a constata și 

examina contravenții, reieșind din totalul de contravenții examinate per ansamblu 

de către Minister. Or, Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 



noiembrie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii și efectivului – limită ale 

aparatului central al acestuia”, identifică lista autorităților administrative și 

instituțiilor din subordinea MAI.  

          Astfel că, amendamentele propuse art. 400 din Cod, sunt condiționate de 

calitatea de agent constatator a fiecării autorități administrative sau instituții din 

subordine, fapt pentru care se impune atribuirea competenței de a constata și 

examina contravenția prevăzută la art. 358 din Cod organelor supravegherii de stat 

a măsurilor contra incendiilor și nicidecum poliției.   

În context, odată cu atribuirea calității de agent constatator organelor 

supravegherii de stat a măsurilor, implicit amendamentele propuse la art. 385, 393 

și 400, se impune completarea Codului contravențional cu art. 4238 ,,organele 

supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor”.  

Norma menționată supra va identifica care componenețe de contravenție 

urmează a fi examinate/constatate de către organele supravegherii de stat a 

măsurilor contra incendiilor, corespunzător prevederilor alin. (1) al art. 4239.  

Competențele prenotate au ca bază prevederile art. 4 din Legea nr. 267-XIII 

din 09 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, supravegherea de 

stat asupra asigurării apărării  împotriva incendiilor  în localităţi şi la obiective, 

este exercitată de organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, 

fapt pentru care competența de constatare și examinare a contravențiilor prevăzute 

la art. 115 alin (3) și art. 137 și 358, revine acestora.          

          Concomitent, proiectul propune stabilirea atribuțiilor agenților constatatori 

pe segmentul încălcării normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor. 

            Urmare celor expuse şi în vederea realizării scopului propus, Ministerul 

Afacerilor Interne consideră necesară aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului 

contravențional al Republicii Moldova nr. 218 – XVI din 24 octombrie 2008.  
3. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

Proiectul va fi expediat CNA pentru efectuarea expertizei în rezultatul 

coordonării cu instituţiile interesate. 
4. Fundamentarea economico-financiară 

          Implementarea amendamentelor propuse nu implică cheltuieli financiare. 
5. Respectarea transparenţei în procesul decizional 

          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de 

elaborare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului 

contravențional este plasat pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în 

directoriul Transparenţa decizională/Consultări publice/Organizarea consultărilor 

publice. 
 

 

 

Ministru                                                                                        Alexandru JIZDAN 


