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Proiect 
 

LEGE 
 

privind modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 8 
aprilie 2002 

 
Articol unic – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 8 aprilie 2002 (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195) cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1.  La articolul 55 în alineatul (1) sintagma „art.1811, 256, 303, 314, art.326 alin.(1) şi (11), 
art. 327 alin.(1), art. 328 alin. (1), art.332 alin. (1), art.333 alin. (1), art.334 alin. (1) şi (2), art. 
335 alin. (1), art. 3351 alin. (1)” se substituie cu sintagma „art.303, 306-309, 314, a infracţiunilor 
de corupţie şi a infracţiunilor asimilate corupţiei”. 
 
2.  Articolul 60 se completează cu un nou alineat (1¹) cu următorul cuprins: 
 „(1¹) Prin derogare de la prevederile alin.(1) lit.a) şi b), prescripţia pentru infracţiunile 
de corupţie şi infracţiunile asimilate corupţiei este de 10 ani.” 
 
3. La articolul 65 alineatul (2) se expune în următoarea redacţie: 

„(2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi  
se stabileşte de instanţa de judecată pe un termen de la un an la 5 ani, în cazurile expres 
prevăzute în Partea specială a prezentului cod – pe un termen de la un an la 15 ani, iar în cazul 
infracţiunilor de corupţie săvârşite de persoane publice şi de demnitate publică se stabileşte 
privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe un termen de la 5 la 15 ani.” 
 
4.  După articolul 1231 se completează cu un articol nou 1232 cu următorul cuprins: 

„Articolul 1232. Infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate corupţiei şi infracţiuni 
conexe acestora 

(1) Prin infracţiune de corupţie se înţelege una din infracţiunile prevăzute la art.1811, 
256, 324-326¹, 3321-3322, 333-334.  

(2) Prin infracţiuni asimilate corupţiei se înţeleg infracţiunile prevăzute la art. 1812, 182, 
239-2392, 240, 2421, 2422, 327-332, 335-3351. 

(3) Prin infracţiune conexă infracţiunilor de corupţie şi infracţiunilor asimilate corupţiei 
se înţelege orice infracţiune săvârşită împreună sau în legătură cu acestea.” 
 
5. După articolul 125 se introduce un articol nou 1251 cu următorul cuprins: 
 „Articolul 1251. Patrimoniu public  

Prin patrimoniu public se înţeleg bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, 
bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat ale statului sau ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, în sensul legislaţiei civile, inclusiv bugetul, bunurile şi drepturile 
patrimoniale ale autorităţilor, instituţiilor publice, autorităţilor administraţiei publice centrale 
sau locale, întreprinderilor de stat sau municipale, bugetul, bunurile şi drepturile patrimoniale 
ale organizaţiilor comerciale în care statul, administraţia publică centrală sau locală deţine 
cotă-parte, precum şi organizaţiile obşteşti şi alte organizaţii înfiinţate/fondate de către organele 
statului, administraţiile publice centrale sau locale, în partea ce ţine de contribuţia organelor 
statului, administraţiei publice centrale sau locale.” 
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6.  La articolul 1812: 

- în alineatul (1) sintagma „anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un 
termen de pînă la 5 ani.” se substituie cu sintagma „funcţii publice, iar, după caz, şi de a 
exercita anumite activităţi pe un termen de la 3 la 5 ani.”; 

- în alineatul (2): 
sintagma „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „în toate 
cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice, iar, după caz, şi de a exercita anumite 
activităţi pe un termen de la 3 la 5 ani.”; 

- în alineatul (3): 
sintagma „anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 1 la 5 

ani.” se substituie cu sintagma „funcţii publice, iar, după caz, şi de a exercita anumite activităţi 
pe un termen de la 3 la 5 ani.” 

- în alineatul (4): 
sintagma „anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 

ani.” se substituie cu sintagma „funcţii publice, iar, după caz, şi de a exercita anumite activităţi 
pe un termen de la 3 la 5 ani.” 

- în alineatul (5): 
sintagma „anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 

ani.” se substituie cu sintagma „funcţii publice, iar, după caz, şi de a exercita anumite activităţi 
pe un termen de la 3 la 5 ani.” 
 
7.  La articolul 239: 
 - în alineatul (1) sintagma „de pînă la 5 ani.” se substituie cu sintagma „de la 2 la 6 
ani.”; 
 - în alineatul (2) sintagma „de pînă la 5 ani.” se substituie cu sintagma „de la 3 la 7 
ani.”. 
 
8.  La articolul 2391: 
 - în alineatul (1) sintagma „de pînă la 3 ani.” se substituie cu sintagma „de la 2 la 6 ani.” 
 - în alineatul (2) sintagma „de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „de la 3 la 7 ani.” 
 
9. La articolul 243: 

- în alineatul (1), sintagma „de la 2 la 5 ani,” se substituie cu sintagma „de la 5 la 7 
ani,”; 

- în alineatul (2), după sintagma „de la 4 la 7 ani” se introduce sintagma „de la 5 la 7 
ani.” 

- în alineatul (3), după sintagma „cu închisoare de la 5 la 10 ani,” se introduce sintagma 
„cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice sau de a exercita anumite activităţi pe un 
termen de la 6 la 10 ani,”. 
 
10. La articolul 325: 

- după alineatul (1) se introduce alineatul (1¹) cu următorul conţinut: 
„(1¹) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvârşite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi 

convenţionale, 
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se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 1500 unităţi convenţionale, sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, iar persoana cu funcţie de 
răspundere cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale cu privarea de 
dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de a exercita o anumită activitate.”. 
 
11. La articolul 326: 

- în alineatul (1) sintagma „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se 
substituie cu sintagma „cu privarea de dreptul de a exercita anumite activităţi pe un termen de 
la 5 la 7 ani.” 

- în alineatul (11) sintagma „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se 
substituie cu sintagma „cu privarea de dreptul de a exercita anumite activităţi pe un termen la 5 
la 7 ani.” 

- în alineatul (2) sintagma „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se 
substituie cu sintagma „cu privarea de dreptul de a exercita anumite activităţi pe un termen de 
la 6 la 8 ani.”. 

- în alineatul (3) sintagma „cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate” se 
substituie cu sintagma „cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice sau de a exercita 
anumite activităţi pe un termen de la 7 la 10 ani”. 
 
12.  După articolul 326 se completează cu un articol nou 3261 cu următorul cuprins: 

„Articolul 3261. Delapidarea patrimoniului public 
(1) Însuşirea de către o persoană a patrimoniului public  

 se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe 
un termen de la 2 la 5 ani. 
 (2) Acţiunea prevăzută la alin.(1), săvârşită: 
 a) de către persoana căreia i-au fost încredinţate în administrare sau în gestiune, cu 
folosirea situaţiei de serviciu,; 

b) de către o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu 
funcţie de demnitate publică; 

c) de două sau mai multe persoane;  
d) cu cauzarea de daune în proporţii mari sau deosebit mari; 
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice, iar, 
după caz, şi de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 7 la 10 ani. 

(3) Acţiunea prevăzută la alin.(1), săvârşită în interesul unui grup criminal organizat 
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de la 4 la 8 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice, iar, 
după caz, şi de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 10 la 15 ani.” 
 
13. La articolul 327: 

- în alineatul (1) sintagma „de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „de la 3 la 7 ani.” 
 
14. La articolul 328: 
 - în alineatul (1): 

 sintagma „de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „de la 3 la 7 ani.”; 
 
16. La articolul 332: 
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- în alineatul (1) sintagma „de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „de la 3 la 5 ani.” 
 
17. La articolul 333:  

- în alineatul (1): 
sintagma „de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „de la 3 la 5 ani.” 

- în alineatul (4) sintagma „de până la 3 ani.” se substituie cu sintagma „de la 3 la 5 ani.” 
 
18. La articolul 334: 

- după alineatul (1) se introduce alineatul (1¹) cu următorul conţinut: 
„(1¹) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvârşite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi 

convenţionale, 
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 1500 unităţi convenţionale, sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, iar persoana cu funcţie de 
răspundere cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale cu privarea de 
dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de a exercita o anumită activitate.”. 
 
19. La articolul 335: 

- în alineatul (1) sintagma „de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „de la 3 la 5 ani.” 
 - în alineatul (11) sintagma „de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „de la 3 la 5 
ani.” 
 
 
 

 
  
Preşedintele Parlamentului      Andrian CANDU 
Nr.   din. 


