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    Notă 
    Pe tot cuprinsul Părţii speciale, cuvintele "salarii minime", "salariu minim" se înlocuiesc cu cuvintele 
"unităţi convenţionale", respectiv "unitate convenţională" prin LP111 din 02.06.05, MO86-88/24.06.05 
art.395 
  

TITLUL 1 
CAPITOLUL 1 

DISPOZIŢII GENERALE 
Articolul 1.Sarcinile Codului cu privire la contravenţiile  administrative 
Codul cu privire la contravenţiile administrative are sarcina de a ocroti personalitatea, drepturile şi 

interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, proprietatea, orînduirea de stat şi ordinea publică, 
precum şi de a depista, preveni şi lichida contravenţiile administrative şi consecinţele lor, de a contribui la 
educarea cetăţenilor în spiritul îndeplinirii întocmai a legilor. 

Pentru îndeplinirea acestei sarcini Codul cu privire la contravenţiile administrative stabileşte fapta care 
este o contravenţie administrativă, sancţiunile şi modul de aplicare a lor, precum şi organele (persoanele cu 
funcţii de răspundere) care sînt în  drept  să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative. 

[Art.1 în redacţia HPP1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 2. Legislaţia cu privire la contravenţiile administrative 
Legislaţia cu  privire  la contravenţiile administrative constă din prezentul  Cod şi alte acte normative, 

adoptate de Parlament, de Guvern şi de organele autoadministrării locale, în corespundere cu  competenţa 
lor. 

[Art.2 în redacţia HPP1600-XII din 22.09.93]  
[Art.(3-4) excluse prin HPP1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 5. Împuternicirile organelor autoadministrării locale  
                   în domeniul contravenţiilor administrative 
În limitele prevăzute de legislaţia în vigoare organele autoadministrării locale pot: 
să adopte hotărîri în chestiunile combaterii calamităţilor naturale şi a epidemiilor, ce prevăd răspunderea 

administrativă pentru încălcarea lor; 
să stabilească reguli, a căror încălcare are drept urmare răspunderea administrativă conform articolului 

107 din prezentul Cod. 
[Art.5 în redacţia HPP1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 6. Prevenirea contravenţiilor administrative 
Organele de stat, persoanele fizice şi juridice sînt obligate să respecte legislaţia Republicii Moldova, 

şi să contribuie în măsura posibilităţilor la depistarea, prevenirea, lichidarea contravenţiilor 
administrative. 

 Organele autoadministrării locale sînt responsabile de organizarea, 
coordonarea şi desfăşurarea măsurilor ce ţin de respectarea legilor, menţinerea ordinii publice şi altor 
măsuri, ce contribuie la prevenirea contravenţiilor administrative. 

[Art.6 în redacţia HPP1600-XII din 22.09.93]  



Articolul 7.Asigurarea legalităţii la aplicarea măsurilor de        
                  influenţă pentru contravenţiile administrative 
Nimeni nu poate fi supus măsurii de influenţă în legătură cu contravenţia administrativă decît numai pe 

baza şi în modul stabilit de legislaţie. 
Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative se înfăptuieşte pe baza respectării cu 

stricteţe a legalităţii. 
Aplicarea de către organele şi persoanele cu funcţii de  răspundere, împuternicite pentru aceasta, a 

măsurilor de influenţă administrativă se face în limitele competenţei lor, în strictă conformitate cu legislaţia.  
Respectarea cerinţelor legislaţiei la aplicarea măsurilor de influenţă pentru contravenţiile administrative 

este asigurată prin controlul sistematic din partea organelor ierarhic superioare şi a persoanelor cu funcţii de 
răspundere prin supravegherea exercitată de procuratură, prin dreptul de a depune plîngeri, 
prin  alte  modalităţi stabilite de legislaţie. 

[Art.7 modificat prin HPP1600-XII din 22.09.93] 
Articolul 8.Acţiunea legislaţiei cu privire la răspunderea  
                   pentru contravenţiile administrative 
Persoana, care a comis o contravenţie administrativă urmează să  fie trasă la răspundere pe baza 

legislaţiei, care este în vigoare în timpul şi la locul comiterii contravenţiei.  
Actele ce atenuează sau anulează răspunderea pentru contravenţiile administrative au putere 

retroactivă, adică  se extind şi  asupra contravenţiilor, comise pănă la emiterea acestor acte. Actele ce 
stabilesc sau măresc răspunderea pentru contravenţiile administrative nu au putere retroactivă. 

Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative se înfăptuieşte pe baza legislaţiei, care 
este în vigoare în timpul şi  în locul examinării cazului cu privire la contravenţie. 

                   
Titlul II 

CONTRAVENŢIA ADMINISTRATIVĂ ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ 
I. PARTEA GENERALĂ 

CAPITOLUL 2 
CONTRAVENŢIA ADMINISTRATIVĂ ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ 

Articolul 9. Noţiunea de contravenţie administrativă 
Contravenţie administrativă se consideră fapta (acţiunea sau inacţiunea) ilicită ce atentează la 

personalitate, la drepturile şi  la interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, la proprietate, la 
orînduirea de stat şi la ordinea publică, precum şi alte  fapte ilicite pentru care legislaţia prevede răspundere 
administrativă.  

Răspunderea administrativă pentru contravenţiile prevăzute de prezentul Cod apare, dacă prim 
caracterul lor aceste  contravenţii  nu atrag  după sine, în conformitate cu legislaţia în vigoare,  răspunderea 
penală. 

[Art.9, partea 1 modificată prin HP1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 10.  Comiterea premeditată a contravenţiei administrative 
Contravenţia administrativă se consideră, că a fost comisă premeditat dacă persoana, care a comis-o, îşi 

dădea seama de caracterul ilicit al acţiunii sau al inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei dăunătoare  şi le-a 
dorit sau admitea în mod conştient survenirea acestor urmări. 

Articolul 11. Comiterea contravenţiei administrative din imprudenţă 
Contravenţia administrativă se consideră, că a fost comisă din imprudenţă, dacă persoana, care a comis-

o, a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor dăunătoare ale acţiunii sau ale inacţiunii  sale, dar 
considera  în mod nechibzuit, că ele vor putea fi evitate, sau  n-a prevăzut posibilitatea survenirii unor 
asemenea urmări, deşi trebuia şi putea să le prevadă. 

Articolul 111. Răspunderea pentru tentativă de 
                        contravenţie administrativă  
Tentativă de contravenţie administrativă se consideră acţiunea intenţionată îndreptată nemijlocit spre 

săvîrşirea contravenţiei, care, din  cauze  independente de voinţa contravenientului, n-a fost  dusă  la capăt. 



Pedeapsa pentru tentativa de contravenţie se stabileşte conform articolului din partea specială din 
prezentul Cod, care prevede răspunderea pentru contravenţia respectivă. 

[Art.111 introdus prin LP990-XII din 01.04.92] 
Articolul 12. Vîrsta, la care apare răspunderea administrativă 
La răspunderea administrativă pot fi trase persoanele, care pînă în 

momentul comiterii contravenţiei  administrative au  atins vîrstă de şaisprezece ani. 
 Articolul 13. Răspunderea minorilor 
Faţă de persoanele în vîrstă de la şaisprezece pînă la optsprezece ani, care au comis contravenţii 

administrative, se aplică măsurile, prevăzute de Regulamentul comisiilor pentru minori, aprobat de 
Prezidiul Parlamentului. 

În cazul cînd persoanele în vîrstă de la şaisprezece pînă la optsprezece ani, care au comis contravenţii 
administrative, prevăzute de articolele 471 - 473, 51, 120 - 128, 154, 164, 165, 174, 1745 -1748, 181-184 din 
prezentul Cod, ele urmează a fi trase la răspundere administrativă conform dispoziţiilor generale. Ţinînd 
seama de caracterul contravenţiei comise şi de persoana contravenientului, cazurile referitoare la persoanele 
menţionate (cu excepţia persoanelor, care au comis contravenţia, prevăzută de articolul 174 din prezentul 
Cod) pot fi transmise, iar cele referitoare la persoanele care au comis contravenţiile prevăzute de articolul 
51 din prezentul Cod, de regulă, urmează a fi transmise spre examinare comisiilor pentru minori de sector 
(municipale). 

[Art.13 al.(2) modificat prin LP762-XIV din 24.12.99] 
Persoanele în vîrstă de la şaisprezece pînă la optsprezece ani pot fi trase la răspundere administrativă 

conform dispoziţiilor generale şi în alte cazuri, prevăzute în mod direct de actele legislative. 
[Art.13 modificat prin Legea nr.809 din 10.04.96] 
[Art.13 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.13 modificat prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
[Art.13 modificat prin Ucazul din 29.11.85]   
Articolul 14. Noţiunea de persoană cu funcţii de 
                      răspundere şi responsabilitatea acesteia 
Persoană cu funcţii de răspundere, potrivit prezentului cod, este considerată persoana căreia în 

autorităţile publice, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma 
juridică de organizare, i se acordă permanent sau provizoriu - în virtutea legii, prin numire, alegere sau prin 
încredinţarea unei însărcinări,  - anumite drepturi şi obligaţii  în vederea exercitării funcţiilor autorităţii 
publice sau  a  acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice. 

[Art.14 alin.1 în redacţia Legii nr.1375 din 19.11.97] 
Persoana cu funcţii de răspundere se trage la răspundere administrativă pentru nerespectarea 

prevederilor actelor juridice a căror îndeplinire intră în îndatoririle ei de serviciu. 
[Art.14 în redacţia Legii nr.103-XIII din 13.05.94] 
Articolul 15. Răspunderea militarilor şi altor persoane, asupra      
                     cărora se extinde acţiunea regulamentelor disciplinare,  
                     pentru comiterea contravenţiilor administrative 
Militarii şi supuşii serviciului militar, chemaţi la concentrare, precum şi persoanele din efectivul de 

soldaţi şi din personalul de comandă ale organelor afacerilor interne, poartă răspundere pentru contravenţii 
administrative conform regulamentelor disciplinare. Pentru încălcarea  regulilor  circulaţiei rutiere, precum 
şi  pentru  celelalte contravenţii administrative prevăzute de articolele 1621, 1622, 1623, 16211, 163 şi 209 
din prezentul Cod aceste persoane poartă răspundere conform dispoziţiilor generale. Faţă de persoanele 
menţionate nu poate fi aplicat  şi arestul administrativ. 

[Art.15 al.1 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06] 
Afară de persoanele menţionate în prima parte a prezentului articol, celelalte  persoane, asupra cărora se 

extinde acţiunea regulamentelor disciplinare sau a dispoziţiilor speciale cu privire la disciplină, în cazurile, 
prevăzute direct de ele, poartă pentru comiterea contravenţiilor administrative răspundere disciplinară, iar în 
celelalte cazuri - răspundere administrativă conform dispoziţiilor generale. 



În cazurile, menţionate în prima parte a prezentului articol, organele (persoanele cu funcţii de 
răspundere), cărora li s-a acordat dreptul de a aplica sancţiuni administrative, pot, în loc de a aplica 
sancţiuni, să transmită materialele referitoarela contravenţii organelor respective, pentru a rezolva 
chestiunea tragerii celor vinovaţi la răspundere disciplinară. 

Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazul tragerii la răspundere pentru contravenţiile 
prevăzute la art. 17427-17429 din prezentul Cod. 

 [Art.15 al.4) introdus prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
 [Art.15 modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700] 
 [Art.15 al.1 modificat prin LP1090 din 23.06.00, MO16-18/15.02.01] 
 [Art.15 al.1 modificat prin LP809-XIII din 10.04.96] 
Articolul 16. Răspunderea cetăţenilor străini 
                      şi a persoanelor fără cetăţenie 
Cetăţenii străini şi persoanele  fără cetăţenie, care se află  pe teritoriul Republicii Moldova, pot fi trase la 

răspundere administrativă conform dispoziţiilor generale la fel ca şi cetăţenii Republicii Moldova. 
Chestiunea privind răspunderea pentru contravenţii administrative, comise pe teritoriul Republicii Moldova 
de către cetăţeni  străini, care, conform legilor şi tratatelor internaţionale în vigoare ale Republicii Moldova, 
se bucură de imunitatea faţă de jurisdicţia administrativă a Republicii Moldova, se rezolvă  pe  cale 
diplomatică. 

[Art.16 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 17. Extrema necesitate 
Nu urmează a fi trasă la răspundere administrativă persoana, care deşi a săvîrşit o acţiune, prevăzută de 

prezentul Cod sau de alte acte normative, ce stabilesc răspundere administrativă pentru contravenţii 
administrative, a acţionat  însă în stare de extremă  necesitate, adică pentru înlăturarea unui pericol, ce 
ameninţa ordinea de stat sau publică proprietatea, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, modul stabilit de 
administrare, dacă pericolul acesta în împrejurările date nu putea  fi înlăturat  prin  alte mijloace şi dacă 
prejudiciul cauzat este  mai  mic decît cel evitat. 

[Art.17 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 18.Legitima apărare 
Nu urmează a fi trasă la răspundere administrativă persoana, care deşi a săvîrşit o acţiune, prevăzută de 

prezentul Cod sau de alte acte normative, ce stabilesc răspundere administrativă pentru  contravenţii 
administrative, a acţionat însă în stare de legitimă apărare, adică pentru apărarea ordinii de stat sau publice, 
a  proprietăţii, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a ordinii de administraţie stabilite, opunîndu-se 
atentatului ilicit prin cauzarea unui prejudiciu atentatorului, dacă în aceste cazuri  n-au  fost 
depăşite  limitele legitimei apărări. 

[Art.18 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 19. Iresponsabilitatea 
Nu urmează a fi trasă la răspundere administrativă persoana, care în  timpul comiterii acţiunii ilicite sau 

a inacţiunii se afla în  stare de iresponsabilitate, adică nu putea să-şi dea seama de acţiunile  sale sau  să  le 
conducă, din cauza unei boli psihice cronice, unei tulburări temporare a activităţii psihice, debilităţii mintale 
sau a unei alte stări patologice. 

[Art.20 exclus prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 21.Posibilitatea absolvirii de răspundere administrativă  
                     în cazul cînd contravenţia este neînsemnată   
                     şi clasarea procesului în cazul împăcării 
În cazul cînd contravenţia administrativă este neînsemnată, organul (persoana cu funcţii de răspundere), 

împuternicit să rezolve cazul, poate să-l absolvească pe contravenient de răspunderea administrativă şi să se 
limiteze la observaţie verbală. 

Se consideră neesenţială contravenţia administrativă, care în virtutea caracterului său atrage după sine, 
conform prezentului Cod, în calitate de sancţiune aplicarea unui avertisment sau unei amenzi  în mărime de 
pînă la două unităţi convenţionale. 



[Art.21 al.2 modificat prin LP111 din 02.06.05, MO86/24.06.05 art.395] 
În cazul împăcării părţii vătămate cu persoana care a comis contravenţiile administrative prevăzute de 

articolele  471-473 din prezentul Cod instanţa de judecată clasează procesul.  
[Art.21 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.21 completat prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
     

CAPITOLUL 3 
SANCŢIUNEA ADMINISTRATIVĂ 

Articolul 22. Ţelurile sancţiunilor administrative 
Sancţiunea administrativă este o măsură de răspundere şi se aplică în scopul educării persoanei, care a 

comis o contravenţie administrativă, în spiritul respectării legilor, precum şi în scopul de a se preveni 
comiterea unor noi contravenţii atît de către contravenientul  însuşi, cît şi de alte persoane. 

[Art.22 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 23.Felurile sancţiunilor administrative 
Pentru comiterea contravenţiilor administrative pot  fi aplicate următoarele sancţiuni administrative: 
 1) avertismentul; 
2) amenda; 
3) ridicarea contra echivalent a obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul 

nemijlocit al contravenţiei administrative; 
4) confiscarea obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al 

contravenţiei administrative; 
5) privarea de dreptul special, acordat cetăţeanului respectiv (de dreptul de a conduce mijloacele de 

transport, de dreptul de vînătoare); 
51) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi; 
[Art.23 pct.51) introdus prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
[Pct.6 exclus prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
7) arestul administrativ; 
8) expulzarea.     
[Art.23 modificat prin LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10] 
[Art.23 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 24. Sancţiunile administrative principale  

                            şi cele complementare 
Ridicarea contra echivalent a obiectelor, confiscarea acestora şi privarea de dreptul de a deţine anumite 

funcţii sau de a exercita anumite activităţi pot fi aplicate atît ca sancţiuni administrative principale, cît şi ca 
sancţiuni complementare.Expulzarea poate fi aplicată numai ca sancţiune administrativă complementară. 
Celelalte sancţiuni administrative pot fi aplicate numai ca sancţiuni administrative principale. 

 [Art.24 al.1) modificat prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
[Art.24 al. 1 modificat prin LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10] 
Pentru o contravenţie administrativă poate fi aplicată fie sancţiune principală, fie sancţiune principală şi 

complementară.  
Articolul 25. Avertismentul 
Avertismentul ca sancţiune administrativă se aplică în scris. În cazurile prevăzute de legislaţie 

avertismentul se perfectează în alt mod stabilit. 
[Art.25 modificat prin Ucazul din 29.03.90] 
Articolul 26. Amenda 
Amenda este o sancţiune pecuniară care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. 

Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei. 
[Art.26 al.1 introdus prin LP111 din 02.06.05, MO86/24.06.05 art.395] 
Amenda ce se aplică cetăţenilor pentru contravenţiile administrative nu poate depăşi, de regulă, 

cincizeci, iar persoanelor cu funcţii  de răspundere,  trei sute de unităţi convenţionale. 



Amenda ce se aplică cetăţenilor şi persoanelor cu funcţii de 
răspundere  pentru contravenţii administrative săvîrşite în scopul obţinerii de profit nu poate depăşi trei mii 
de unităţi convenţionale. 

Amenda ce se aplică  cetăţenilor şi persoanelor cu funcţii de răspundere pentru contravenţii 
administrative nu poate fi mai mică decît o unitate convenţională, dacă o altă mărime minimă nu este 
stabilită de legislaţie. 
     În caz de sustragere cu rea-voinţă de la achitarea amenzii aplicate pentru  contravenţia administrativă 
săvîrşită, instanţa  judecătorească poate  înlocui  această sancţiune cu arest administrativ, calculîndu-se zece 
zile de arest pentru o unitate convenţională, termenul fiind  cel  mult treizeci de zile. 

[Art.26 al.2-5)  modificate prin LP111 din 02.06.05, MO86/24.06.05 art.395] 
Actele legislative  pot stabili, în conformitate cu prezentul Cod şi cu alte acte legislative privind 

contravenţiile administrative o amendă mai mare decît cea prevăzută în alineatul unu al prezentului articol, 
în cazuri excepţionale, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din tratatele internaţionale ale 
Republicii Moldova şi din  necesitatea specială de a mări răspunderea administrativă. 

[Art.26 alin.1  modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.26 completat prin Legea nr.822-XIII din 26.04.96] 
[Art.26 completat prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
[Art.26 în redacţia Legii nr.990-XII din 01.04.92] 
Articolul 27. Ridicarea contra echivalent a obiectului, care a       

                            constituit instrumentul comiterii sau obiectivul       
                             nemijlocit al contravenţiei administrative 

Ridicarea contra echivalent a obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul 
nemijlocit al contravenţiei administrative, constă în luarea silită, şi realizarea lui ulterioară, cu restituirea 
fostului proprietar a sumei căpătate, cu reţinerea cheltuielilor pentru realizarea obiectului ridicat. 

Modul de ridicare contra echivalent şi felurile obiectelor ce pot fi ridicate se stabilesc de prezentul Cod 
şi de alte acte legislative  ale Republicii Moldova. 

[Art.27 al.2) modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
Articolul 28. Confiscarea obiectului, care a constituit instrumentul 

                            comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei   
                            administrative 

Confiscarea biectului, care a constituit instrumentul comiterii sau biectivul nemijlocit al contravenţiei 
administrative, constă în transformarea silită şi în mod gratuit a acestui obiect în proprietate a statului. Poate 
fi confiscat numai obiectul, care se află în proprietate personală a contravenientului, dacă actele legislative 
ale  Republicii Moldova nu prevăd altceva. 

Confiscarea armei de foc, a altor unelte de vînătoare şi a muniţiilor nu se poate aplica faţa de persoanele, 
pentru care vănătoarea este principala sursă de existenţă. 

Modul de aplicare  a confiscării,  lista obiectelor ce nu  pot  fi confiscate se stabilesc de prezentul Cod şi 
de alte acte legislative ale Republicii Moldova. 

[Art.28 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.28 completat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 29. Privarea de dreptul special, 

                            acordat cetăţeanului respectiv 
Privarea de dreptul special, acordat cetăţeanului respectiv (dreptul de a conduce mijloace de transport, 

dreptul la vînătoare), se aplică  pe un  termen de pînă la trei ani pentru încălcarea gravă sau sistematică a 
modului de folosire a acestui drept. 

Termenul privării de acest drept poate fi mai mic de cincisprezece zile, dacă actele legislative ale 
Republicii Moldova nu prevăd altceva.   

Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport nu poate fi aplicată faţă de persoanele care se 
folosescde aceste mijloace în legătură cu invaliditatea, cu excepţia cazurilor, cînd conduc mijloacele de 
transport în stare de ebrietate. 



Privarea de dreptul la vînătoare nu se poate aplica  faţa  de persoanele, pentru care vînătoarea este 
principala sursă de exsistenţă.  

[Art.29 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.29 completat prin Ucazul din 29.11.85] 
[Art.30 exclus prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
[Alin.2 art.30 în redacţia Legii nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Alin.3 art.30 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
Articolul 291.  Privarea de dreptul de a deţine anumite  
                        funcţii sau de a exercita anumite  
                        activităţi     

      Privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi este dispusă 
deinstanţa de judecată pe un termen de la 3 luni la un an.  

Această sancţiune se aplică în cazurile în care, ţinînd cont de caracterul contravenţiilor comise de către 
persoana vinovată, legea recunoaşte ca inadmisibilă deţinerea de către aceasta a unei anumite funcţii sau 
exercitarea unei anumite activităţi. 

[Art.291 introdus prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
Articolul 31. Arestul administrativ 
Arestul administrativ se stabileşte şi se aplică numai în cazuri excepţionale pentru unele categorii de 

contravenţii administrative pe un termen  de pînă la treizeci de zile. Arestul administrativ se stabileşte de 
instanţa de judecată. 

Arestul administrativ nu poate fi aplicat faţă de femeile gravide, faţă de femeile, care au copii în vîrstă 
de pînă la doisprezece ani, faţă de persoanele care n-au atins vîrsta de optsprezece ani, faţă de invalizii de 
grupele  întîia şi a doua, faţă de militari şi supuşii serviciului militar chemaţi la concentrare, precum şi faţă 
de persoanele din efectivul de soldaţi şi din corpul de comandă  al organelor afacerilor interne. 

[Art.31 modificat prin LP809-XIII din 10.04.96] 
[Art.31 modificat prin LP502-XII din 15.02.91] 
Articolul 311 . Expulzarea 
Expulzarea constă în îndepărtarea silită de pe teritoriul Republicii Moldova a cetăţenilor străini sau a 

apatrizilor care au încălcat regulile de şedere în Republica Moldova şi are drept scop înlăturarea unei stări 
de pericol şi prevenirea săvîrşirii pe viitor de către aceştia a unor fapte socialmente periculoase. 

Expulzarea, ca sancţiune complementară, poate fi aplicată în cazul săvîrşirii contravenţiilor prevăzute la 
art.421, 44, 45, 471, 164 alin.1, 165, 1711, 1712, 1715, 174, 1741 alin.4, 5 şi 6, 1742 - 1746, 17420 , 191, 1911 
alin.2 şi 3, 200 alin.2. 

În cazul în care expulzarea însoţeşte arestul administrativ, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc 
după executarea pedepsei. 

[Art.311 introdus prin LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10]  
  

CAPITOLUL 4 
APLICAREA SANCŢIUNII ADMINISTRATIVE 

Articolul 32.Regulile generale de aplicare a sancţiunii  
                             pentru contravenţia administrativă 

Sancţiunea pentru contravenţia administrativă se aplică în limitele, stabilite de actul normativ, care 
prevede răspunderea pentru contravenţia comisă, în strictă conformitate cu prezentul Cod şi cu alte acte cu 
privire la contravenţiile administrative. 

La aplicarea  sancţiunii  se ţine cont de  caracterul  contravenţiei comise, de persoana contravenientului, 
de gradul vinovăţiei  lui, de starea  materială, de circumstanţele, ce atenuează şi ce agravează răspunderea. 

[Alin.1 art.32 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 33.Circumstanţe, ce atenuează răspunderea  

                            pentru contravenţia administrativă 
Circumstanţe,  ce  atenuează  răspunderea  pentru  contravenţia administrativă, se consideră: 



1) căinţa sinceră a vinovatului; 
2) prevenirea de către vinovat  a  urmărilor dăunătoare ale contravenţiei, repararea benevolă a 

prejudiciului sau înlăturarea daunei pricinuite; 
3) comiterea  contravenţiei  sub  influenţa  unei  puternice  emoţii sufleteşti  ori în virtutea unui concurs 

de grave împrejurări  personale sau familiale; 
4) comiterea contravenţiei de către un minor; 
5) comiterea  contravenţiei de către o femeie gravidă sau de către o femeie, care are copil în vîrstă de 

pînă la un an. 
Legislaţia Republicii Moldova poate prevedea şi alte circumstanţe, ce atenuează răspunderea pentru 

contravenţia administrativă. Organul (persoana cu funcţii de răspundere), care examinează cazul cu privire 
la contravenţia administrativă  poate  declara drept  atenuante  şi circumstanţele neprevăzute în legislaţie. 

[Partea 2 art.33 modificată prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]  
Articolul 34. Circumstanţe, ce agravează răspunderea 

                            pentru contravenţia administrativă 
Circumstanţe, ce agravează  răspunderea  pentru  contravenţia administrativă, se consideră: 
1) continuarea comportării ilicite, contrar cererii ersoanelor, împuternicite pentru aceasta, de a înceta 

această comportare;  
2) comiterea a doua oară în decursul unui an a unei contravenţii similare, pentru care persoana a fost de 

acum  supusă  unei  ancţiuni administrative; comiterea contravenţiei de către o persoană,  care  a săvîrşit 
mai înainte o infracţiune; 

3) atragerea în contravenţie a unui minor; 
4) comiterea contravenţiei de un grup de persoane; 
5) comiterea  contravenţiei  în condiţiile unor calamităţi  naturale sau în alte împrejurări excepţionale; 
6) comiterea contravenţiei în stare de ebrietate. Organul (persoana cu funcţii de răspundere), care aplică 

sancţiunea administrativă, poate, în dependenţă de caracterul contravenţiei  administrative, să nu considere 
circumstanţa respectivă ca agravantă. 

Articolul 35. Aplicarea sancţiunilor administrative în cazul 
                            comiterii cîtorva contravenţii administrative 

În cazul comiterii de către una şi aceeaşi persoană a două sau mai multor contravenţii administrative 
sancţiunea se aplică pentru  fiecare contravenţie în parte. 

Dacă o persoană a comis cîteva contravenţii administrative, privitor la care cazurile se examinează de 
unul şi acelaşi organ (de una şi aceeaşi persoană cu funcţii de răspundere), sancţiunea se aplică  în limitele 
celei stabilite pentru contravenţia mai gravă. În asemenea caz la sancţiunea principală poate fi adăugată una 
din sancţiunile complementare,  prevăzute de articolele privitoare la răspunderea pentru oricare din 
contravenţiile comise. 

Articolul 36. Calcularea termenelor sancţiunii administrative 
Termenul de arest administrativ se calculează în zile, de privare de un drept special - în ani, în luni sau 

în zile. 
[Art.36 modificat prin LP205-XIV din 25.11.98] 
Articolul 37. Termenele de aplicare a sancţiunii  

                            administrative 
Sancţiunea administrativă poate fi aplicată nu mai tîrziu de trei luni de la comiterea contravenţiei, iar în 

cazul  contravenţiei continue - nu  mai tîrziu de trei  luni de la descoperirea ei. 
În cazul  contravenţiilor în  domeniul impozitelor, taxelor,  primelor de asigurare şi  disciplinei 

financiare,  sancţiunea se  aplică nu  mai  tîrziu de un an de la data comiterii contravenţiei. 
În cazul refuzului de a intenta proces penal sau în cazul clasării procesului penal, dacă în acţiunile 

persoanei există  indicii ale contravenţiei administrative, sancţiunea administrativă  poate fi  aplicată nu 
mai  îrziu de trei luni de la data adoptării  hotărîrii cu privire la refuzul  de a intenta proces penal sau de a-l 
clasa. 

[Art.37 al. 3 modificat prin LP795 din 24.01.02,  MO21/05.02.2002 art. 94] 



Termenele prevăzute la alineatele unu şi trei ale prezentului articol se suspendă din momentul încheierii 
examinării  în fond a cauzei pînă  la pronunţarea  de către instanţa de judecată a hotărîrii definitive, dar 
nu  pot depăşi un an de la data comiterii  contravenţiei. 

Termenele prevăzute în prezentul articol nu se extind asupra cazurilor de aplicare, în baza Codului 
vamal, a confiscării  obiectelor de contrabandă. 

[Art.37 în redacţia LP206 din 25.05.01, MO68/29.06.01] 
[Art.37 modificat prin LP1090 din 23.06.00, MO16-18/15.02.01] 
Articolul 38. Termenul, după expirarea căruia se consideră, că       

                            persoana n-a fost supusă  sancţiunii administrative 
Dacă persoana supusă unei sancţiuni administrative n-a comis, în decurs de un an după 

executarea  sancţiunii, o  nouă  contravenţie administrativă, se  consideră,  că  această  persoană  n-
a  fost  supusă sancţiunii administrative. 

Articolul 39. Obligaţia de a repara paguba pricinuită 
Dacă în  urma  contravenţiei administrative s-a pricinuit a pagubă materială unei persoane fizice sau 

juridice,  organul (persoana cu funcţii de răspundere), rezolvînd chestiunea cu privire la aplicarea sancţiunii 
pentru contravenţia administrativă, este în drept să soluţioneze concomitent chestiunea reparării de către cel 
vinovat a pagubei materiale dacă suma ei nu depăşeşte mărimea unei unităţi convenţionale, iar instanţa 
judecătorească - indiferent de mărimea pagubei. 

[Art.39 al.1 modificat prin LP111 din 02.06.05, MO86/24.06.05 art.395] 
În celelalte cazuri chestiunea cu privire la  repararea pagubei materiale, pricinuite  prin contravenţia 

administrativă se  rezolvă  pe calea procedurii judiciare civile. 
[Partea 1 art.39 în redacţia LP51-XII din 14.04.94] 
Articolul 40. Executarea obligaţiei, pentru neîndeplinirea căreia    

                            a fost aplicată sancţiunea administrativă 
Aplicarea sancţiunii administrative nu absolveşte persoana, care a comis contravenţia administrativă, e 

executarea  obligaţiei  pentru neîndeplinirea căreia a fost aplicată sancţiunea administrativă.  
II. PARTEA SPECIALĂ 

CAPITOLUL 5 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
DIN DOMENIUL PROTECŢIEI MUNCII 

ŞI AL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI 
Articolul 41. Încălcarea legislaţiei muncii 
Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a legislaţiei muncii şi a actelor normative privind 

protecţia muncii, - 
atrage după sine aplicarea unei  amenzi  în  mărime  de la şaptezeci şi cinci la două sute de unităţi 
convenţionale. 

Aceleaşi acţiuni săvîrşite  asupra minorilor -  
atrag după sine aplicarea unei amenzi de la o sută la două sute cincizeci de unităţi convenţionale. 

[Art.41 modificat prin LP110 din 02.06.05, MO89/01.07.05 art.414] 
[Partea 2 art.41 introdusă prin LP1146-XIII din 09.04.97] 
[Sancţiunea art.41 modificată prin LP919-XIII din 11.07.96] 
[Art.41 în redacţia LP1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 411. Declararea grevei nelegitime 
Declararea grevei  fără a se respecta condiţiile  prevăzute  de legislaţie, - 
atrage după sine aplicarea faţă  de organizatorii grevei  a unei amenzi în mărime de pînă la şaptezeci şi 

cinci de unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.411 modificată prin LP919-XIII din 11.07.96] 
[Art.411 introdus prin LP51-XII din 14.04.94] 
Articolul  412. Încălcarea termenului  stabilit de plată  
                        a  salariilor,  pensiilor, burselor şi  a altor  



                        plăţi  cu  caracter permanent, stabilite prin legislaţie 
Încălcarea, din intenţia persoanei cu funcţie de răspundere, pe un termen de pînă la două  luni a 

termenului  stabilit de plată a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor, de achitare a contribuţiilor de 
asigurări sociale de stat obligatorii şi de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi a altor 
plăţi  cu  caracter permanent, stabilite prin legislaţie, -   

atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la o  sută  cincizeci  la două sute de unităţi 
convenţionale. 

[Art.412 modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68] 
[Art.412 în redacţia LP1071 din 23.05.2002, MO74/11.06.2002 art.606] 
[Sancţiunea art.412 modificată prin Legea nr.919-XIII din 11.07.96] 
[Art.412 introdus prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 413. Antrenarea minorilor la munci ce prezintă 
                       pericol pentru sănătatea lor 
Antrenarea minorilor la executarea oricăror munci  ce prezintă pericol pentru sănătatea lor ori servesc 

drept piedică în procesul de instruire, ori prejudiciază  dezvoltarea  lor  fizică, intelectuală, spirituală şi 
socială - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi de pînă  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Art. 413 introdus prin Legea nr.1146-XIII din 09.04.97] 
Articolul 414 .Încălcarea legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă  
                       şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea  
                       unui loc de muncă 
Utilizarea de către persoanele cu funcţie de răspundere, la completarea documentelor oficiale, a 

denumirilor de profesii sau funcţii care nu corespund Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece  la cincizeci de salarii minime. 
Nerespectarea termenului stabilit de legislaţie pentru prezentarea de către angajatori agenţiei teritoriale 

pentru ocuparea forţei de muncă a informaţiilor scrise despre locurile de muncă care au devenit libere -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la şaptezeci de salarii minime. 
Necomunicarea, în termenul stabilit de legislaţie, de către beneficiarii de ajutor de şomaj şi/sau de 

alocaţii de integrare ori de reintegrare profesională, agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă la 
care sînt înregistraţi despre orice modificare a condiţiilor care au condus la stabilirea drepturilor de 
beneficiar -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la trei la zece salarii minime. 
[Art.414 introdus prin LP110 din 02.06.05, MO89/01.07.05 art.414] 
Articolul 42. Încălcarea regulilor şi a normelor sanitaro-igienice   
                     şi sanitaro-antiepidemice 
Încălcarea regulilor  şi a normelor sanitaro-igienice  şi sanitaro-antiepidemice - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la patruzeci şi cinci la cincizeci de 

unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la o sută la o sută douăzeci de unităţi 
convenţionale1.  

[Art.42 sanc. modificat prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 
[Art.42 - în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 421. Fabricarea, colectarea sau comercializarea  
                       produselor (mărfurilor) şi prestarea serviciilor  
                       periculoase pentru viaţa şi sănătatea 
                       consumatorilor 
Fabricarea, colectarea sau comercializarea produselor (mărfurilor) ce conţin substanţe periculoase 

pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi prestarea serviciilor periculoase pentru viaţa şi sănătatea 
consumatorilor, inclusiv alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde normelor sanitaro-igienice şi, ca 
urmare, prejudiciază sănătatea cetăţenilor, - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la două sute cincizeci la trei sute 



şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundre - de la cinci sute la şapte 
sute patruzeci de unităţi convenţionale, cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul 
contravenţiei.  

[Art.421 sanc. modificat prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 
[Art.421 în redacţia LP689 din 29.11.01, MO36/14.03.02 art. 206] 
[Art.421 completat prin Legea nr.1145-XIII din 09.04.97] 
[Art.421 în redacţia Legii nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 422. Producerea sau comercializarea produselor 
                        (mărfurilor) necalitative, necomplete sau 
                        neconforme standardelor 
Producerea sau comercializarea produselor (mărfurilor) necalitative, necomplete sau neconforme 

standardelor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la două sute la trei sute cincizeci de 

unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la patru sute cincizeci la şapte sute 
douăzeci de unităţi convenţionale, cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul 
contravenţiei. 

[Art.422 sanc. modificat prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 
[Art.422 introdus prin Legea nr.1145-XIII din 09.04.97] 
Articolul 423. Plasarea pe piaţă a noilor tipuri de produse 
                       alimentare şi de materiale în contact 
                       cu produsele alimentare, neaprobate conform legislaţiei 
Plasarea pe piaţă a noilor tipuri de produse alimentare şi de materiale în contact cu produsele alimentare, 

neaprobate conform legislaţiei -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincizeci la o sută de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la o sută optzeci la două sute de unităţi 
convenţionale. 

Articolul 424.  Producerea, depozitarea, transportarea şi distribuirea  
                         produselor alimentare şi a materialelor în contact cu  
                         produsele alimentare în spaţii şi în condiţii 
                         necorespunzătoare regulilor sanitare 
Producerea, depozitarea, transportarea şi distribuirea produselor alimentare şi a materialelor în contact 

cu produsele alimentare în spaţii şi în condiţii necorespunzătoare regulilor sanitare -  
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincizeci la optzeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la o sută cincizeci la două sute de unităţi 
convenţionale. 

Articolul 425. Neasigurarea trasabilităţii  
Neasigurarea posibilităţii de identificare şi urmărire în trecut a unui produs alimentar, a unui material în 

contact cu produsele alimentare sau a unei substanţe care urmează a fi sau poate fi încorporată într-un 
produs alimentar -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincizeci la o sută de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la o sută cincizeci la două sute de unităţi 
convenţionale. 

Articolul 426. Neluarea de măsuri pentru sistarea plasării pe piaţă 
                        a produselor alimentare periculoase şi a materialelor   
                        în contact cu produsele alimentare periculoase 
Neluarea de măsuri pentru sistarea imediată (la momentul constatării sau sesizării) de către 

întreprinzătorul din sectorul alimentar a plasării pe piaţă a produselor alimentare periculoase şi a 
materialelor în contact cu produsele alimentare periculoase, pentru organizarea şi efectuarea retragerii lor 
din circuit, pentru îndeplinirea deciziilor organelor de stat de supraveghere şi control privind utilizarea 
condiţionată sau nimicirea acestora -  



atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la patru sute la cinci sute de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la opt sute la o mie de unităţi convenţionale. 

Articolul 427. Angajarea în întreprinderile alimentare a personalului  
                             fără examen medical şi/sau fără instruire igienică,  
                             şi/sau fără calificarea profesională necesară 
Angajarea în întreprinderile alimentare a personalului fără examen medical şi/sau fără instruire igienică, 

şi/sau fără calificarea profesională necesară -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere de la o sută optzeci la două 

sute zece unităţi convenţionale. 
Articolul 428. Atribuirea ilegală produselor alimentare a  
                              proprietăţilor profilactice şi/sau curative 
Atribuirea de către producători şi/sau vînzători, prin etichetarea, publicitatea produselor alimentare, a 

proprietăţilor profilactice şi/sau curative ori referirea la astfel de proprietăţi fără avizul Ministerului 
Sănătăţii -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la optzeci la o sută de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la o sută zece la o sută treizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.428 modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417] 
Articolul 429. Plasaea pe piaţă a produselor alimentare perisabile  
                        fără indicarea datei-limită de consum sau după această dată 
Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau după 

această dată -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la o sută douăzeci la o sută cincizeci de 

unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la o sută patruzeci la o sută şaizeci de 
unităţi convenţionale. 

Articolul 4210. Folosirea la producerea (prepararea) roduselor alimentare  
                         a materiei prime cu termenul de valabilitate expirat  
Folosirea la producerea (prepararea) produselor alimentare a materiei prime cu termenul de valabilitate 

expirat -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la o sută la o sută douăzeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la o sută douăzeci la o sută patruzeci de unităţi 
convenţionale. 

Articolul 4211. Plasarea pe piaţă a produselor alimentare pentru care a fost  
                         decisă fortificarea, dar care nu au fost fortificate 
Plasarea pe piaţă a produselor alimentare pentru care Ministerul Sănătăţii a decis fortificarea, dar acestea 

nu au fost fortificate cu nutrimentele prescrise -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere de la o sută cincizeci la o 

sută şaptezeci de unităţi convenţionale. 
[Art.4211 modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417] 
[Art.423-4211 introduse prin LP32 din 24.02.06, MO43-46/17.03.06 art.188] 
Articolul 43. Încălcarea regulilor şi sanitaro-igienice şi           
                     sanitaro-antiepidemice în transporturi 
Încălcarea regulilor sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice, stabilite în transportul feroviar, aerian, 

fluvial şi auto- 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci  şi  cinci  unităţi 

convenţionale şi  persoanelor  cu  funcţii  de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.43 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 431. Încălcarea legislaţiei privind donarea de sînge 
Sustragerea sîngelui  şi  a  derivatelor  de  sînge,  alterarea  lor neintenţionată - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 



Folosirea sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el în scopul obţinerii de profit - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Scoaterea ilicită din republică a sîngelui donat sau a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Neasigurarea  păstrării sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi  a preparatelor din el - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Tăinuirea intenţionată  de  către  donatorii de sînge a  datelor  cu privire la afecţiunile antecedente - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.431 introdus prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 44. Procurarea sau păstrarea ilegală de mijloace  
                      narcotice sau psihotrope în cantităţi mici ori         
                      consumarea de mijloace narcotice sau                   
                      psihotrope fără prescripţia medicului 
Procurarea sau păstrarea ilegală fără scop de vînzare a mijloacelor narcotice sau  psihotrope în cantităţi 

mici, precum şi consumarea de mijloace narcotice sau psihotrope fără prescripţia medicului, - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la trei unităţi convenţionale, iar în cazuri 

excepţionale, dacă în virtutea circumstanţelor cauzei şi ţinîndu-se cont de persoana contravenientului 
aplicarea acestei măsuri va fi considerată ca fiind  insuficientă,  - arest administrativ pe un termen de pînă la 
cincisprezece zile. 

[Art.44 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
Notă. Persoana,  care  a  predat  benevol  mijlocul  narcotic  sau psihotrop  ce-l avea într-o cantitate 

mică, pe care l-a procurat sau l-a păstrat  fără  scop de vînzare, precum şi care s-a adresat benevol la  o 
instituţie  medicală pentru a i se acorda asistenţă medicală în legătură cu consumarea mijloacelor narcotice 
sau psihotrope fără prescripţia medicului, este scutită de răspunderea administrativă pentru acţiunile, 
prevăzute de prezentul articol. 

[Art.44 completat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Sancţiunea art.44 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.44 în redacţia Ucazului din 27.07.87] 
Articolul 441. Prestarea serviciilor medicale fără 
                        consimţămîntul pacientului 
Prestarea serviciilor medicale profilactice, de diagnosticare, terapeutice, recuperatorii fără 

consimţămîntul pacientului - 
atrage aplicarea unei amenzi în mărime de la trei pînă la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Art.441 introdus prin Legea nr.56-XIV din 10.06.98] 
Articolul 442. Eschivarea bolnavilor de tuberculoză, eliminatori de 
                       bacili, de la tratament sau încălcarea de către  
                       aceştia a regimului prescris 
Eschivarea bolnavilor de tuberculoză, eliminatori de bacili, de la tratament sau încălcarea de către 

aceştia a regimului prescris - 
atrage aplicarea  unei  amenzi în mărime de la zece la  douăzeci  şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.442 introdus prin Legea nr.56-XIV din 10.06.98] 
Articolul 45. Eschivarea bolnavilor, care suferă 

                de o boală venerică, de la examenul 
                      medical şi de la tratamentul preventiv 
Eschivarea de la examenul medical a persoanelor, în privinţa cărora există destule date, că ele suferă de 

o boală venerică, sau de la tratament a persoanelor, care, aflîndu-se în contact cu cei ce suferă de o 
boală  venerică  şi au nevoie de un tratament preventiv, în cazul cînd eschivarea  continuă după somaţia 
făcută lor de o instituţie a ocrotirii sănătăţii, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă  la  trei unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.45 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 



Articolul 46. Tăinuirea intenţionată a sursei de 
                      contaminare cu o boală venerică 
Tăinuirea intenţionată de către cei ce suferă de boală venerică a sursei de  contaminare,  precum şi a 

persoanelor, care au avut cu ei contacte, ce creează pericolul unei contaminări cu o boală venerică, - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  patru unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.46 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 47. Practicarea ilicită a activităţii medicale 
                     şi farmaceutice 
Practicarea, ca profesie, a activităţii medicale şi farmaceutice de către o persoană  care nu are 

studiile  medicale şi farmaceutice corespunzătoare - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Practicarea de către persoana autorizată să desfăşoare  activităţi farmaceutice a unor genuri de activitate 

neindicate în licenţă - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Desfăşurarea  activităţii  farmaceutice  în locuri  neautorizate  de Ministerul Sănătăţii - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la cincizeci de unităţi convenţionale, 

cu confiscarea produselor ce constituie obiectul contravenţiei. 
Păstrarea neconformă a medicamentelor, păstrarea, utilizarea, publicitatea şi comercializarea 

medicamentelor neautorizate pentru utilizare de Ministerul Sănătăţii, a celor cu termenul de valabilitate 
expirat, precum şi fără documentul şi/sau informaţia ce atestă calitatea şi marca fabricii, practicarea 
activităţii farmaceutice fără utilizarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a circulaţiei 
medicamentelor, exploatarea necorespunzătoare cerinţelor stabilite pentru acest sistem, eliberarea 
medicamentelor din întreprinderile farmaceutice şi/sau prezenţa în stocul farmaciilor şi filialelor lor a 
medicamentelor fără etichete cu fîşie latentă  - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la cincizeci de  unităţi convenţionale, 
cu confiscarea produselor  ce  constituie obiectul contravenţiei. 

[Art.47 al.(4) modificat prin LP64-XVI din 16.03.07, MO54-56/20.04.07 art.252, în vigoare 01.10.07] 
Încălcarea regulilor de prescriere a reţetelor şi de eliberare a medicamentelor -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Producerea, modificarea formulei de producţie şi a fluxului tehnologic, a marcării medicamentelor, altor 

produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi a documentaţiei tehnico-normative de către 
întreprinderile care produc medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice,  fără autorizarea 
respectivă a Ministerului Sănătăţii  -  

atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.47 modificat prin LP104 din 13.03.03, MO87/23.05.03, art.400] 
[Art.47 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97]   
[Sancţiunea art.47 modificată prin Legea nr. 1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 471. Cauzarea leziunilor corporale 
Cauzarea premeditată a leziunilor corporale uşoare, maltratarea, aplicarea loviturilor  şi  a altor acţiuni 

violente care au provocat dureri fizice, - 
atrag aplicarea unei amenzi  de la zece la cincisprezece unităţi convenţionale sau arest administrativ pe 

un termen de pînă  la cincisprezece zile. 
Cauzarea premeditată a leziunilor corporale uşoare, care au provocat o  dereglare de scurtă durată a 

sănătăţii sau o pierdere neînsemnată dar stabilă a capacităţii de muncă, -      
atrage aplicarea unei amenzi de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale sau arest 

administrativ pe un termen de pînă la treizeci de zile. 
[Art.471 introdus prin Legea nr.316-XIII din 09.12.94] 
Articolul 472. Calomnia 
Calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană, - 
atrage aplicarea unei amenzi  de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale sau arest 



administrativ pe un termen de pînă la treizeci de zile. 
 [Art.472 introdus prin Legea nr.316-XIII din 09.12.94] 
 Articolul 473. Injuria 
Injuria, adică înjosirea premeditată a onoarei şi demnităţii  unei persoane prin acţiune, verbal sau în 

scris, - 
atrage aplicarea unei amenzi de la şapte la cincisprezece unităţi convenţionale sau arest administrativ pe 

un termen de pînă  la  cincisprezece zile. 
Injuria adusă într-o publicaţie sau într-o lucrare multiplicată  în alt  mod,  precum şi injuria adusă de o 

persoană supusă unei sancţiuni administrative pentru aceeaşi încălcare, - 
atrage aplicarea  unei  amenzi  de la zece la douăzeci şi  cinci  de unităţi convenţionale sau arest 

administrativ pe un termen de pînă la  treizeci de zile. 
[Art.473 introdus prin Legea nr.316-XIII din 09.12.94] 
  

Capitolul 6 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE, 

CE ATENTEAZĂ LA PROPRIETATE 
Articolul 48. Încălcarea dreptului proprietăţii 
                     de stat asupra subsolului 
Folosirea samavolnică a subsolului, încheierea unor tranzacţii, ce încalcă într-o formă directă sau 

camuflată dreptul proprietăţii de stat asupra subsoluli, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de patruzeci de unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  de trei sute de unităţi convenţionale. 
[Art.48 modificat prin LP158 din 03.04.03, MO73/18.04.03 art.330] 
[Art.48 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 481. Încălcarea dreptului de proprietate asupra terenului  
Încălcarea sub formă directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra terenului 

(cumpărare,  vînzare, ipotecare, donaţie, schimb şi a.), - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale 

minime şi persoanelor cu funcţii  de  răspundere  în mărime de pînă la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Art.481 introdus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 49. Încălcarea dreptului proprietăţii de stat asupra apelor 
Ocuparea samavolnică a obiectivelor acvatice, folosirea samavolnică a apelor, cesiunea dreptului de 

folosire a apelor, precum şi  încheierea altor  tranzacţii, ce încalcă direct sau într-o formă camuflată  dreptul 
proprietăţii de stat asupra apelor, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.49 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 50. Încălcarea dreptului proprietăţii 
                     de stat asupra pădurilor 
Cesiunea samavolnică a dreptului de exploatare a pădurilor, precum şi încheierea  altor tranzacţii, ce 

încalcă direct sau într-o formă camuflată dreptul proprietăţii de stat asupra pădurilor, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.50 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 501. Încălcarea dreptului proprietăţii de stat                
                       asupra regnului animal 
Cesiunea samavolnică a dreptului de folosire a obiectelor regnului animal, precum şi  încheierea altor 

tranzacţii, care într-o formă deschisă sau camuflată încalcă dreptul proprietăţii de stat asupra regnului 
animal, precum şi folosirea samavolnică a obiectelor  regnului animal, pentru folosirea cărora se cere o 
autorizaţie, - 



atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi 
convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.501 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.501 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 51. Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului 
Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului, prin furt, însuşire, delapidare, abuz de serviciu 

sau prin escrocherie, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime  de  pînă la cinci unităţi convenţionale. 
Se consideră de mici proporţii valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, 

utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală sau valoarea pagubei 
pricinuite care, la momentul săvîrşirii contravenţiei, nu depăşeşte 25 de unităţi convenţionale. 

[Art.51 modificat prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
[Art.51 modificat prin Legea nr.778-XIII din 13.03.96] 
[Art.51 modificat prin Legea nr.990-XII din 01.04.92] 
Articolul 511. Eschivarea de la repararea pagubei materiale,            
                       pricinuite prin infracţiune întreprinderilor, 
                       instituţiilor, organizaţiilor  
Eschivarea de la repararea pagubei materiale, pricinuite prin infracţiune întreprinderilor, instituţiilor, 

organizaţiilor, de către  o persoană, care este obligată prin sentinţa sau prin hotărărea instanţei judecătoreşti 
să repare o astfel de pagubă, - 

atrage aplicarea unei amenzi cetăţenilor de pînă la  cincizeci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu 
funcţie de răspundere de pînă la trei sute de unităţi convenţionale. 

[Art.511 modificat prin LP1196 din 04.07.02, MO106/25.07.02, art.813] 
[Art.511 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
[Sancţiunea art.511 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.511 introdus prin Ucazul din 17.06.86] 
Articolul 512. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe  
                       asupra operelor şi fonogramelor  
Confecţionarea, difuzarea sau altă valorificare ilegală a operelor sau a fonogramelor, inclusiv:  
încălcarea condiţiilor de valorificare a operelor şi/sau a fonogramelor, protejate de dreptul de autor şi de 

drepturile conexe, sau  
indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei false despre apartenenţa şi limitele 

exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a altei informaţii care poate induce în eroare 
beneficiarul, sau  

modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de 
protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor respective, sau  

înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei despre administrarea dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, sau  

înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe, sau  

valorificarea exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub orice formă, fără marcaj de 
control, sau  

însuşirea paternităţii sau constrîngerea la copaternitate, -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la 150 la 200 de unităţi convenţionale, 

iar persoanelor cu funcţii de răspundere - de la 200 la 300 de unităţi convenţionale, cu confiscarea 
obiectului care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei administrative.  

Falsificarea ori producerea, distrugerea, utilizarea sau comercializarea ilicită a marcajelor de control -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la 150 la 200 de unităţi convenţionale, 

iar persoanelor cu funcţii de răspundere - de la 200 la 300 de unităţi convenţionale, cu confiscarea 



obiectului care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei administrative.  
Distrugerea originalului operei ştiinţifice, literare, de artă plastică, de sculptură, de arhitectură, a 

manuscrisului sau a variantei definitive a originalului fonogramei sau al operei audiovizuale -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la 100 la 200 de unităţi convenţionale, 

iar persoanelor cu funcţii de răspundere - de la 200 la 500 de unităţi convenţionale.  
[Art.512 modificat prin LP63 din 27.02.03, MO46/14.03.03 art.178] 
[Art.512 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 513. Violarea dreptului exclusiv asupra 
                        obiectelor proprietăţii industriale 
Fabricarea, folosirea, importul, exportul, oferirea spre vînzare vînzarea, orice alt mod de punere în 

circulaţie economică sau stocarea în acest scop a obiectelor proprietăţii industriale protejate sau a 
produsului, obţinut  prin aplicarea acestor obiecte, precum şi îndemnarea terţilor la  efectuarea acestor 
acţiuni fără autorizaţia deţinătorului titlului de protecţie - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi de la zece la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale, cu 
confiscarea produsului obţinut în mod ilicit. 

[Art.513 introdus prin Legea nr.735-XIII din 20.02.96] 
Articolul 514. Descompletarea sau deteriorarea utilajului 
                       industrial, a mijloacelor de transport şi de 
                       semnalizare 
Descompletarea sau deteriorarea utilajului industrial, a mijloacelor de transport  şi de  semnalizare în 

scopul colectării şi predării deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi a aliajelor lor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la treizeci la cincizeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la două sute cincizeci la trei sute de unităţi 
convenţionale cu confiscarea deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi a  aliajelor lor, care au constituit 
obiectul nemijlocit al contravenţiei administrative. 

[Art. 514 modificat prin LP234 din 07.06.01, MO131/31.10.01 art. 967] 
[Art. 514 introdus prin Legea nr.1109-XIII din 20.02.97] 
Articolul 515. Încălcarea regulilor de colectare, achiziţionare, prelucrare,  
                       depozitare, transportare şi utilizare a deşeurilor de producţie  
                        şi de consum 
Încălcarea regulilor de colectare, achiziţionare, prelucrare, depozitare, transportare şi utilizare a 

deşeurilor de producţie şi  de consum -  
atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la treizeci  la trei  sute de unităţi convenţionale 

cu  confiscarea deşeurilor de producţie şi de consum, ce constituie obiectul contravenţiei. 
[Art. 515 introdus prin LP234 din 07.06.01, MO131/31.10.01 art. 967] 
Articolul 516. Folosirea nejustificată a bunurilor 
                       întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei 
Folosirea nejustificată d către persoanele cu funcţie de răspundere a bunurilor unei întreprinderi, 

instituţii sau organizaţii în interes personal sau în  interesul unor terţi, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci şi cinci la şaptezeci şi cinci de unităţi 

convenţionale. 
[Art. 516 introdus prin LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art. 950] 
Articolul 517.  Cauzarea de daune materiale prin   
                         înşelăciune sau abuz de încredere 
     Cauzarea de daune materiale proprietarului prin înşelăciune sau abuz de încredere, în cazul în care 

fapta nu constituie o sustragere şi nu întruneşte elementele unei infracţiuni, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la o sută cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.517 introdus prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
  

CAPITOLUL 7 



CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL OCROTIRII 
MEDIULUI NATURAL ÎNCONJURĂTOR, 

A MONUMENTELOR DE ISTORIE ŞI CULTURĂ 
Articolul 52. Încălcarea legislaţiei funciare 
Ocuparea nelegitimă a terenurilor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere  - pînă la zece unităţi convenţionale. 
Construcţia nelegitimă - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere  - pînă la zece unităţi convenţionale. 
Poluarea terenurilor destinate agriculturii şi a altor terenuri - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Poluarea terenurilor cu substanţe chimice şi radioactive, cu deşeuri industriale, cu ape de scurgere 

impurificate cu organisme bacteriologice şi parazitare şi cu alte organisme dăunătoare - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Nimicirea  stratului fertil  al solului, decopertarea neselectivă precum şi folosirea lui nu după destinaţie, 

- 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la douăsprezece unităţi convenţionale. 
Neluarea măsurilor de preîntămpinare a eroziunii solului, a altor procese ce înrăutăţesc starea solului, 

precum şi neîndeplinirea măsurilor obligatorii pentru îmbunătăţirea calităţii lui, - 
atrag după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la zece unităţi convenţionale. 
Încălcarea termenului de reîntoarcere a terenurilor  temporar ocupate, neîntoarcerea lor în starea de 

destinaţie specială - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Amplasarea, construcţia şi  darea  în exploatare a  obiectivelor  ce provoacă efecte de poluare a solului - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincisprezece unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Abaterea samovolnică de la proiectele de organizare a teritoriului, de ameliorare şi de altă natură, 

precum şi folosirea terenurilor, neţinîndu-se seama de scopurile pentru care au fost repartizate, -      
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Falsificarea  informaţiei despre starea şi folosirea terenurilor -  
atrage după sine aplicarea  unei amenzi cetăţenilor în  mărime de pînă  la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere  - pînă la zece unităţi convenţionale. 
Încălcarea termenelor de examinare a cererilor cetăţenilor privind atribuirea terenurilor şi tăinuirea 

informaţiei despre fondul  funciar disponibil - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la zece 

unităţi convenţionale. 
Distrugerea bornelor de hotar - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la  două  la cinci unităţi convenţionale. 
[Art.52 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 53. Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare şi  
                     aplicare a substanţelor radioactive, biologice,  
                     chimice şi a altor substanţe 
Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare şi aplicare a substanţelor radioactive, preparatelor biologice şi 



chimice, îngrăşămintelor minerale şi organice, substanţelor meliorative, pesticidelor, stimulenţilor de 
creştere a plantelor, amestecurilor de preparate şi a altor substanţe toxice - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cincisprezece unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la douăzeci  şi cinci de unităţi convenţionale cu 
confiscarea substanţelor radioactive şi a substanţelor toxice. 

Încălcarea  normativelor,  regulilor  şi standardelor, ce  stabilesc ordinea  şi limitele aplicării 
substanţelor indicate in alineatul  întîi al prezentului articol - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la treizeci de unităţi convenţionale. 

Aplicarea mijloacelor chimice şi a altor mijloace de protecţie a plantelor prin intermediul aviaţiei, 
precum şi introducerea lor în  sol adăpostit,  în zonele sanitare şi de protecţie a apelor în perioada  de 
toamnă-iarnă (cu excepţia luptei cu rozătoarele), - 

atrag după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la douăzeci de unităţi 
convenţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la treizeci de unităţi convenţionale. 

Încălcarea regulilor de aplicare a substanţelor indicate în alineatul întîi al prezentului articol, ce a dus la 
îmbolnăvirea şi intoxicarea oamenilor, animalelor, insectelor folositoare, distrugerea completă sau parţială a 
semănăturilor, plantaţiilor şi a altei vegetaţii  

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci  şi cinci de unităţi 
convenţionale, iar persoanelor cu funcţii  de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea alin.1 art.53 modificată prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Art.53 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 531. Importul  şi comercializarea pesticidelor  
                       şi preparatelor biologice de protecţie a  
                       plantelor fără autorizaţia respectivă 
Importul  şi  comercializarea pesticidelor şi  preparatelor biologice de protecţie a plantelor 

fără  autorizaţia respectivă - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de unităţi convenţionale 

şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la trei sute de unităţi convenţionale cu confiscarea produselor 
necomercializate. 

[Art.531 introdus prin LP385 din 19.07.2001, MO97/17.08.2001, art.781] 
Articolul 532. Producerea, importul, comercializarea şi   
                       utilizarea mijloacelor de protecţie a 
                       plantelor, nesupuse testării şi certificării  
                       de stat 
Producerea, importul, comercializarea şi  utilizarea mijloacelor de protecţie a plantelor, care nu 

au  fost  supuse, în modul  stabilit, testării şi certificării de stat, precum  şi a celor cu termene de valabilitate 
expirate, - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de unităţi convenţionale 
şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la trei sute de unităţi convenţionale cu confiscarea produselor 
respective. 

[Art.532 introdus prin LP385 din 19.07.01, MO97/17.08.01, art.781] 
Articolul 533. Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare,  
                       transportare şi  utilizare a pesticidelor şi  
                       preparatelor biologice de protecţie a 
                       plantelor 
Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi utilizare a pesticidelor şi  preparatelor biologice 

de protecţie a plantelor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la treizeci şi cinci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu  funcţii de răspundere - pînă  la două sute de unităţi convenţionale. 
[Art.533 introdus prin LP385 din 19.07.01, MO97/17.08.01, art.781] 



Articolul 534. Neîndeplinirea sau  îndeplinirea neadecvată   
                        a prescripţiilor organelor controlului de stat 
                        în domeniul  protecţiei  plantelor 
Neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a prescripţiilor organelor controlului de stat în domeniul 

protecţiei plantelor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă  la trei sute de unităţi convenţionale. 
[Art.534 introdus prin LP385 din 19.07.01, MO97/17.08.01, art.781] 
[Art.54-56 excluse prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 57. Încălcarea legislaţiei privind subsolul 
Folosirea neautorizată a subsolului - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de patruzeci de unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere  -  de trei  sute de unităţi convenţionale. 
[Art.57 al. 1 modificat prin LP158 din 03.04.03, MO73/18.04.03 art.330] 
Studierea şi cercetarea subsolului fără proiecte speciale, precum şi studierea incompletă şi neraţională a 

subsolului - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la 

cincisprezece unităţi convenţionale. 
Prezentarea informaţiei neveridice privind cantitatea şi calitatea materiei prime extrase - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de trei sute  de unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  de două  mii de unităţi convenţionale. 
[Art.57 al.3 modificat prin LP158 din 03.04.03, MO73/18.04.03 art.330] 
Nerespectarea principalelor cerinţe privind proiectarea, construirea şi darea în exploatare a 

întreprinderilor, obiectivelor şi construcţiilor în procesul folosirii subsolului - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la 

treizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Încălcarea regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii  de securitate a lucrărilor  legate de folosirea 

subsolului, precum şi a cerinţelor privind protecţia subsolului şi a mediului înconjurător - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cincisprezece unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Neasigurarea integrităţii obiectivelor şi construcţiilor, precum şi a teritoriilor şi obiectivelor mediului 

înconjurător ocrotite  în  mod deosebit în timpul studierii şi folosirii subsolului - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la 

cincisprezece unităţi convenţionale. 
Încălcarea modului de evidenţă şi ţinere a balanţei mişcării rezervelor de substanţe utile şi deşeurilor 

producţiei  extractive, a cerinţelor  privind ţinerea cadastrelor de stat şi balanţelor rezervelor de substanţe 
utile - 

atrage după sine aplicarea  unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la 
cincisprezece unităţi convenţionale. 

Neachitarea plăţilor pentru folosirea subsolului - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cincizeci de unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere  -  de trei sute de unităţi convenţionale. 
[Art.57 al.8 modificat prin LP158 din03.04.03, MO73/18.04.03 art.330] 
Neîndeplinirea măsurilor privind aducerea terenurilor afectate  în timpul folosirii subsolului într-o stare 

ce nu prezintă pericol care ar asigura folosirea lor ulterioară - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cincizeci de unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - de trei sute de unităţi convenţionale. 
[Art.57 al.9 modificat prin LP158 din 03.04.03, MO73/18.04.03 art.330] 
Neîndeplinirea cerinţelor privind aducerea întreprinderilor extractive de substanţe utile în curs de 

lichidare sau  conservare, a galeriilor subterane şi sondelor de foraj într-o stare care ar asigura securitatea 



populaţiei, precum şi a cerinţelor vizînd integritatea zăcămintelor, galeriilor subterane şi sondelor de foraj 
pentru întreaga perioadă de conservare - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  şapte  unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere  - de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

Încălcarea regulilor  de îngropare (depozitare) în subsol a substanţelor şi deşeurilor nocive, de evacuare 
a apelor reziduale - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincisprezece unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de pînă la treizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

Încălcarea regulilor de ridicare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile şi pe 
teritoriile deasupra obiectivelor şi construcţiilor  miniere,  precum  şi de asupra locurilor de îngropare 
(depozitare) în subsol a substanţelor şi deşeurilor nocive - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cincisprezece unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 

Comercializarea şi circulaţia substanţelor minerale utile solide fără acte legale de provenienţă (acte de 
livrare conform documentaţiei de evidenţă contabilă)  - 

atrag după  sine aplicarea unei  amenzi cetăţenilor în mărime de cincizeci de unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - de trei sute de unităţi convenţionale. 

[Art.57 al.13 introdus prin LP158 din 03.04.03, MO73/18.04.03 art.330] 
[Art.57 în redacţia Legii nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 58. Neîndeplinirea obligaţiei de a face publice  
                     informaţiile veridice despre calitatea apei 
                     potabile 
Neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile veridice despre calitatea apei potabile - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la zece la 

douăzeci de unităţi convenţionale. 
Aceeaşi contravenţie care a cauzat îmbolnăvirea cetăţenilor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.58 introdus prin LP689 din 29.11.01, MO36/14.03.02 art. 206] 
[Art.58 exclus prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 59. Nerespectarea prevederilor actelor normative  
                     vizînd protecţia apelor 
Nerespectarea prevederilor actelor normative vizînd protecţia apelor, care s-a soldat cu poluarea 

bazinelor hidrografice, a lacurilor, iazurilor şi a apelor subterane, inclusiv a surselor de alimentare cu apă 
potabilă, cu poluarea, eroziunea şi salinizarea solurilor, cu alunecări de teren sau cu inundarea 
construcţiilor, - 

atrage după sine aplicarea faţă de cetăţeni a unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de 
unităţi convenţionale, iar faţă de persoanele cu funcţii de răspundere -  în mărime de la douăzeci şi cinci la 
cincizeci de unităţi convenţionale. 

Punerea în funcţiune a întreprinderilor, obiectivelor comunale şi a altor obiective fără construcţiile şi 
instalaţiile care să prevină poluarea apelor şi alte influenţe dăunătoare - 

atrage după sine aplicarea faţă de persoanele cu funcţii de răspundere a unei amenzi în mărime de la 
zece la douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Art.59 în redacţia LP689 din 29.11.01, MO36/14.03.02 art. 206] 
[Sancţiunea art.59 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 60. Neîndeplinirea obligaţiilor de înregistrare în  
                      documentele de bord a operaţiilor cu substanţe 
                       şi amestecuri dăunătoare 
Neîndeplinirea de către căpitan  sau de către alte persoane din personalul de comandă a unei nave sau al 

unui alt mijloc de navigaţie a obligaţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, privind  înregistrarea în 
documentele de bord a operaţiilor cu substanţe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau pentru resursele 



vii ale mării, ori amestecuri, ce conţin astfel de substanţe peste normele stabilite, introducerea  în 
documentele de bord de către persoanele sus arătate, a  unor  menţiuni false referitoare la aceste operaţii sau 
refuzul nelegitim de a prezenta asemenea documente persoanelor respective cu funcţii de răspundere, - 

atrage după sine  aplicarea unei  amenzi în mărime de pînă  la  zece unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.60 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 61. Încălcarea prevederilor actelor normative  
                     vizînd domeniul de folosire a apei 
Încălcarea limitelor stabilite de captare şi de folosire a apei, folosirea apei în scopuri neautorizate 

(nesancţionate), nerespectarea regulilor evidenţei primare şi de stat a folosirii apei - 
atrag după sine aplicarea faţă de cetăţeni a unei amenzi în mărime de cinci unităţi convenţionale, iar faţă 

de persoanele cu funcţii de răspundere - în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Folosirea obiectivelor acvatice fără titlu de stat de folosinţă separată, folosirea apei fără autorizaţie de 

folosinţă specială -  
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de la două sute la trei sute de unităţi 
convenţionale.  

Neexecutarea dispoziţiilor organelor abilitate privind limitarea, interzicerea parţială sau totală a folosirii 
obiectivelor acvatice -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de trei sute de unităţi convenţionale. 

[Art.61 al.(2-3) introduse prin LP92 din 20.05.05, MO83/17.06.05 art.378] 
[Art.61 în redacţia LP689 din 29.11.01, MO36/14.03.02 art. 206] 
[Art.61 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 62. Deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor 
                      hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie 
                      a apelor 
Deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor, inclusiv a 

reţelelor şi instalaţiilor sistemelor de alimentare cu apă potabilă, 
atrage după sine aplicarea faţă de cetăţeni a unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci de unităţi 

convenţionale, iar faţă de persoanele cu funcţii de răspundere - în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci 
de unităţi convenţionale 

[Art.62 în redacţia LP689 din 29.11.01, MO36/14.03.02 art. 206] 
[Sancţiunea art.62 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 621. Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor ce 
                       se referă la exploatarea construcţiilor şi 
                       instalaţiilor hidrotehnice, de gospodărire şi 
                       de protecţie a apelor  
Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor ce se referă la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor 

hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor - 
atrage după sine aplicarea faţă de cetăţeni a unei amenzi în mărime de zece unităţi convenţionale, iar 

faţă de persoanele cu funcţii de răspundere - în mărime de la douăzeci la treizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.621 introdus prin LP689 din 29.11.01, MO36/14.03.02 art. 206] 
Articolul 63. Folosirea ilegală a pămînturilor 
                      din fondul forestier al statului 
Folosirea lotului de pămînt din fondul forestier al statului pentru defrişare, construirea de clădiri, 

prelucrarea lemnului, organizarea de depozite ş.a.m.d. fără autorizaţiacorespunzătoare pentru folosirea 
acestor loturi – 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la zece unităţi convenţionale. 

Ridicarea stratului fertil superior al solului de pe pămînturile împădurite şi neîmpădurite, pentru 



folosirea lui în scopuri, nelegate de cultivarea pădurii, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.63 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 64. Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de      
                     exploatare, de recoltare şi transportare a lemnului,  
                     de recoltare a răşinii 
Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi transportare a lemnului şi 

de recoltare a răşinii -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la zece unităţi convenţionale. 
Circulaţia produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă (acte de livrare conform documentaţiei 

de evidenţă contabilă) - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la trei sute de unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.65 modificată prin LP334 din 07.10.04, MO193/ 29.10.04 art.884] 
[Sancţiunea art.64 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 65. Tăierea ilegală şi vătămarea arborilor şi arbuştilor, 
                      distrugerea şi vătămarea culturilor de pădure şi a 
                       arborilor tineri 
Tăierea ilegală şi vătămarea arborilor şi arbuştilor, distrugerea sau vătămarea culturilor de pădure, a 

puieţilor sau arborilor tineri din pepinierele silvice  şi  plantaţii,  precum şi a arborilor  tineri de origine 
naturală  şi a seminţişului natural pe  suprafeţele, destinate regenerării pădurii, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la două sute de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.65 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Acţiunile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol, săvîrşite de persoane responsabile de protecţia şi 

paza vegetaţiei forestiere  
atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de trei sute de unităţi convenţionale.  
Autorizarea de către persoane responsabile de protecţia şi paza vegetaţiei forestiere a recoltării masei 

lemnoase cu încălcarea prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de una mie de unităţi convenţionale.  
Notă. Prin persoane responsabile de protecţia şi paza vegetaţiei forestiere se înţeleg pădurarii, precum şi 

persoanele cu funcţii de răspundere din organele gospodăriei silvice cărora, în virtutea funcţiei pe care o 
deţin, le revine dreptul de a autoriza tăierea vegetaţiei forestiere. 

[Art.65 modificat prin prin LP334-XV din 07.10.04, MO193-198/29.10.04 art.884] 
Articolul 66. Distrugerea sau vătămarea subarboretului din păduri 
Distrugerea sau vătămarea subarboretului din păduri - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
zece unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.66 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 67. Efectuarea unor exploatări forestiere  
                      necorespunzătoare scopurilor sau cerinţelor,  
                      prevăzute în autorizaţia ( dispoziţia ) de  
                      tăiere a pădurii ori în biletul silvic 
Efectuarea unor exploatări forestiere necorespunzătoare scopurilor sau cerinţelor, prevăzute în 

autorizaţia (dispoziţia) de tăiere a pădurii ori în biletul silvic, - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor - în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 



zece unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.67 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 68. Încălcarea regulilor cu privire la regenerarea şi          
                      îmbunătăţirea stării pădurilor, cu privire la  
                      folosirea resurselor de arboret exploatabil 
Încălcarea regulilor şi a instrucţiunilor cu privire la regenerarea, îmbunătăţirea stării şi structurii 

esenţilor pădurilor, la creşterea productivităţii lor, precum şi cu privire la folosirea resurselor de arboret 
exploatabil, - 

atrage după sine aplicarea unei  amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la 
cincisprezece unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.68 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 69. Degradarea fînaţurilor şi a păşunilor de pe  
                      terenurile fondului forestier de stat 
Degradarea fînaţurilor  şi  a păşunilor de pe terenurile  fondului forestier de stat - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor - în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
zece unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.69 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 70. Cositul samavolnic al fînului şi păşunatul samavolnic  
                      al vitelor, strîngerea samavolnică a fructelor             
                      sălbatice, nucilor, ciupercilor, pomuşoarelor 
Cositul samavolnic al fînului şi păşunatul samavolnic al vitelor în păduri şi pe pămînturile fondului 

forestier al statului, neacoperite cu păduri, strîngerea samavolnică a fructelor sălbatice, nucilor, ciupercilor, 
pomuşoarelor ş.a. pe sectoarele, unde acest  lucru este interzis sau este admis numai pe baza biletelor 
silvice, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la două unităţi 
convenţionale, şi un  avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
trei unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.70 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 71. Darea în exploatare a obiectivelor de producţie  
                      fără instalaţii, care să prevină influenţă 
                      dăunătoare asupra pădurilor 
Darea în exploatare a întreprinderilor, secţiilor, agregatelor, căilor de transport, obiectivelor comunale şi 

a altor obiective noi şi a celor reconstruite, neasigurate cu instalaţii, care să prevină influenţa dăunătoare 
asupra stării şi regenerării pădurilor, - 

atrage după sine  aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la zece 
unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.71 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 72. Degradarea pădurii cu ape de scurgere, cu substanţe 
                     chimice, cu degajări, deşeuri şi reziduuri dăunătoare 
Degradarea pădurii cu ape de scurgere, cu substanţe chimice, cu degajări,  deşeuri şi reziduuri 

industriale, comunale şi menajere, care duc la uscarea sau îmbolnăvirea ei, - 
atrage după sine  aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 

douăzeci şi cinci unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.72 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 73. Murdărirea pădurilor cu deşeuri şi reziduuri menajere 
Murdărirea pădurilor  cu  deşeuri  şi  reziduuri menajere, aruncarea gunoiului şi a resturilor de 

construcţie în păduri - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi 

convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 



zece de unităţi convenţionale. 
[Art.73 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.73 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 74. Distrugerea sau deteriorarea şanţurilor de desecare  
                     din păduri, a sistemelor de drenaj şi a drumurilor  
                     de pe terenurile fondului forestier al statului 
Distrugerea sau  deteriorarea şanţurilor de desecare din păduri,  a sistemelor de drenaj şi a drumurilor de 

pe terenurile fondului forestier al statului - 
atrage după sine un avertisment  sau plicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi 

convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
zece unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.74 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 75. Distrugerea sau deteriorarea în păduri a  
                      indicatoarelor de delimitare, a pancartelor,  
                      panourilor şi a altor obiecte de agitaţie vizuală 
Distrugerea sau deteriorarea în păduri a indicatoarelor de delimitare a pancartelor, anourilor şi a altor 

obiecte  de  agitaţie vizuală - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la două unităţi 

convenţionale şi un  avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
cinci unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.75 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 76. Nimicirea faunei folositoare pentru pădure 
Nimicirea faunei folositoare pentru pădure - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei  amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la două unităţi 

convenţionale şi un  avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
cinci unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.76 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 77. Încălcarea regulilor de securitate 
                      contra incendiilor în păduri 
Încălcarea regulilor de securitate contra incendiilor în păduri - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la zece unităţi convenţionale. 
Distrugerea sau degradarea pădurii ca urmare a 

incendierii saupurtării neglijente cu focul, precum şi încălcarea regulilor de securitate contra incendiilor în 
păduri, care are drept urmare izbucnirea unui incendiu în pădure sau răspîndirea lui pe suprafeţe mari, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.77 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 78. Degajarea de substanţe poluante în atmosferă peste 
                      normative sau fără autorizaţie şi acţiunea fizică  
                      dăunătoare asupra aerului atmosferic 
Depăşirea normativelor gradului admisibil de degajare a substanţelor poluante sau de degajare 

provizoriu convenită a acestor substanţe în atmosferă; depăşirea normativelor gradului admisibil de acţiuni 
fizice dăunătoare aerului atmosferic; degajarea substanţelor poluante în atmosferă  fără autorizaţia organelor 
de stat special împuternicite pentru aceasta; acţiunea fizică dăunătoare aerului atmosferic fără autorizaţia 
organelor de stat special împuternicite pentru aceasta în cazurile, cînd obţinerea unei asemenea autorizaţii 
este necesară în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în 
mărime de pînă la douăzeci  şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.78 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 



[Art.78 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 79. Darea în exploatare şi utilizarea obiectivelor cu 
                      încălcarea normelor şi cerinţelor de protecţie a 
                      mediului înconjurător 
Darea în exploatare a întreprinderilor, caselor de locuit, altor obiective şi instalaţii, precum şi utilizarea 

lor cu încălcarea normelor şi cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cincisprezece unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.79 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 791. Fabricarea şi comercializarea produselor în lipsa 
                       elaborărilor tehnice şi tehnologice care asigură 
                       prelucrarea lor după pierderea calităţilor de consum 
Fabricarea şi comercializarea produselor în lipsa elaborărilor tehnice şi tehnologice care asigură 

prelucrarea lor după  pierderea calităţilor de consum - 
atrag după sine  aplicarea  unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 

cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art. 791 introdus prin Legea nr.1109-XIII din 20.02.97] 
Articolul 80. Încălcarea regulilor de exploatare, precum şi 
                     nefolosirea instalaţiilor pentru purificarea  
                      degajărilor de poluanţi în atmosferă 
Încălcarea regulilor de exploatare, precum şi nefolosirea instalaţiilor, utilajelor, aparatelor pentru 

purificarea şi  controlul degajărilor de poluanţi în atmosferă, - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în 

mărime de pînă la douăzeci  şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.80 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 81. Darea în exploatare a mijloacelor de transport şi a  
                      altor mijloace de locomoţie, care depăşesc normativele     
                      admise de degajare a substanţelor poluante 
Darea în exploatare a automobilelor, avioanelor, navelor şi altor mijloace şi instalaţii de locomoţie, care 

depăşesc normativele admise de degajare a substanţelor poluante, precum şi normativele admise ale 
zgomotului, produs de ele în timpul funcţionării, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în 
mărime de pînă la douăzeci  şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.81 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 82. Exploatarea mijloacelor de automototransport şi a 
                      altor mijloace de locomoţie, care depăşesc                 
                      normativele admise de degajare a substanţelor poluante 
Exploatarea de către cetăţeni a mijloacelor de automototransport şi a altor mijloace şi instalaţii de 

locomoţie, care depăşesc normativele admise de degajare a substanţelor poluante, precum şi normativele 
admise ale zgomotului, produs de ele în timpul funcţionării, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci unităţi 
convenţionale. 

[Sancţiunea art.82 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 83. Nerespectarea cerinţelor de protecţie a aerului 
                     atmosferic la stocarea şi arderea deşeurilor  
                      industriale şi a resturilor menajere 
Încălcarea regulilor de stocare a deşeurilor industriale şi a resturilor menajere, nerespectarea regulilor de 

protecţie a aerului în timpul arderii deşeurilor menţionate - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi 



convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.83 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 84. Încălcarea regulilor de transportare, păstrare şi 
                     folosire a mijloacelor pentru protecţia plantelor 
                     şi altor preparate 
Încălcarea regulilor de transportare, păstrare şi folosire a mijloacelor pentru protecţia plantelor, 

stimulatorilor creşterii lor, îngrăşămintelor minerale şi altor preparate, care au provocat sau sînt în  stare 
să  provoace poluarea aerului atmosferic, precum  şi  care  a pricinuit o daună regnului animal, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi 
convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Art.84 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.84 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 85. Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor, care exercită      
                      controlul asupra protecţiei aerului atmosferic 
Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor, care exercită controlul asupra protecţiei  aerului atmosferic, 

despre lichidarea încălcării regulilor cu privire la protecţia aerului atmosferic - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi 

convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.85 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 851. Neîndeplinirea sau îndeplinirea inadecvată a             
                       dispoziţiilor Expertizei ecologice de stat  
                        şi ale Inspectoratului ecologic de stat 
Neîndeplinirea sau îndeplinirea inadecvată a dispoziţiilor Expertizei ecologice de stat şi ale 

Inspectoratului ecologic de stat - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cincisprezece unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de pînă la cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

Efectuarea lucrărilor  de  proiectare fără autorizarea organelor  de supraveghere  ecologică  şi efectuarea 
lucrărilor de construcţie  şi de altă  natură  conform proiectelor ce n-au trecut expertiza ecologică de stat - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 

Neachitarea plăţii pentru poluarea mediului, nevărsarea ei în volum deplin şi în termen în conturile 
fondurilor ecologice - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de cincizeci de 
unităţi convenţionale. 

[Alin.3 art.851 introdus prin Legea nr.730-XIV din 16.12.1999] 
[Art.851 introdus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 852. Neadmiterea inspectării obiectivelor sau neacordarea     
                       informaţiei despre starea mediului înconjurător 
Neadmiterea inspectorilor de stat pentru ecologie la inspectarea obiectivelor, precum şi refuzul de a 

acorda in informaţii sau acordarea unei informaţii denaturate despre starea mediului înconjurător - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de  pînă la  cinci  unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de  răspundere  - în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Art.852 introdus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
 Articolul 853. Încălcarea legislaţiei şi a documentelor normative  
                       privind expertiza ecologică 
Avizarea şi coordonarea documentaţiei de proiect şi planificare, a documentaţiei privind evaluarea 



impactului asupra mediului înconjurător cu încălcarea legislaţiei în vigoare sau a documentelor normative; 
nerespectarea premeditată a termenelor-limită de efectuare a expertizei ecologice de stat, stabilite de 
legislaţia şi de documentele normative în domeniu; obstrucţionarea premeditată sau interzicerea expertizei 
ecologice de stat; neprezentarea premeditată pentru expertiza ecologică de stat a documentelor şi a 
materialelor prevăzute de legislaţie sau de documentele normative -   

atrag aplicarea unei amenzi  cetăţenilor  în mărime de la 5 la 10 unităţi convenţionale şi persoanelor cu 
funcţii de răspundere - de la 15 la 20 de unităţi convenţionale. 

[Art.853 introdus prin LP59 din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247] 
Articolul 86. Încălcarea regulilor de protecţie 
                     şi de folosire a regnului animal 
Încălcarea regulilor de protecţie a mediului de trai şi a căilor de migrare a animalelor, strămutarea, 

aclimatizarea şi încrucişarea samavolnică a animalelor, încălcarea regulilor de creare, completare, păstrare, 
folosire şi evidenţă  a colecţiilor zoologice, regulilor de comerţ cu colecţiile zoologice, precum şi a regulilor 
de expediere şi de transportare  peste hotare a obiectelor regnului animal şi a colecţiilor zoologice - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cinci  unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere  -  în mărime de pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Art.86 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.86 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 87. Încălcarea regulilor de vînătoare, de pescuit, de          
                     protecţie a rezervelor piscicole şi a regulilor de 
                     efectuare a altor feluri de folosire a regnului animal 
Încălcarea regulilor de vînătoare,  pescuit şi de protecţie  a rezervelor  piscicole, precum şi a regulilor de 

efectuare a altor feluri de folosire a regnului animal, - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cinci la zece 

unităţi convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere de la 
douăzeci la treizeci de unităţi convenţionale cu confiscarea armelor şi a altor unelt de vănat animale şi a 
altor obiecte, care se află în proprietate personală a contravenientului, constituind instrumentul comiterii 
contravenţiilor menţionate. 

[Art.87 modificat prin LP118-XV din 22.04.04, MO77/14.05.04 art.407] 
[Art.87 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.87 în redacţia Ucazului din 29.11.85] 
Articolul 871. Încălcarea gravă a regulilor de vînătoare 
Încălcarea gravă a regulilor de vînătoare (vînatul fără autorizaţia respectivă  sau  în  locurile interzise ori 

în termenele interzise  cu unelte sau  prin metode interzise), precum şi încălcarea  sistematică  a altor reguli 
de vînătoare, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la douăzeci de unităţi convenţionale cu confiscarea armelor şi 
altor unelte de vînătoare,  care se află în proprietatea personală a contravenientului ori privarea de dreptul la 
vînătoare pe un termen de pînă la trei ani cu confiscarea armelor şi a altor unelte de vînătoare. 

[Art.871 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.871 introdus prin Ucazului din 29.11.85] 
Articolul 88. Nimicirea animalelor, înregistrate în Cartea Roşie 
Nimicirea animalelor rare şi a celor aflate în pericol de dispariţie care fac parte din speciile de animale, 

înregistrate în Cartea Roşie, sau  nimicirea pontelor lor, ouălor, locurilor lor de trai  şi a altor construcţii, 
sau  săvîrşirea altor acţiuni, care pot duce la pieirea, la reducerea efectivului sau degradarea mediului de trai 
al unor asemenea animale, ori vînarea acestor animale cu încălcarea condiţiilor, menţionate în autorizaţia de 
vînătoare, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă  la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale 
cu confiscarea obiectelor aflate în proprietatea privată a contravenientului, care au servit drept unelte pentru 
comiterea contravenţiilor menţionate. 



[Art.88 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.88 în redacţia Ucazului din 29.11.85] 
Articolul 881. Importul ilegal al unor animale sau plante 
Importul ilegal al  animalelor  sau plantelor, considerate că  aduc daune păstrării speciilor de animale 

înregistrate în Cartea Roşie, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  zece  unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere  -  în mărime de pînă la treizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.881 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.881 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 882. Încălcarea modului de exercitare a folosirii  
                       regnului animal în rezervaţiile naturale şi pe 
                       alte teritorii în mod special ocrotite 
Încălcarea modului stabilit de exercitare a folosirii regnului animal în rezervaţiile naturale şi pe alte 

teritorii în  mod  special ocrotite - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Art.882 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.882 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 89. Cruzimea faţă de animale 
Cruzimea faţă de animale prin neasigurarea condiţiilor de zooigienă de întreţinere a lor ce poate periclita 

viaţa sau sănătatea animalelor, abatajul şi prelucrarea animalelor prin metode neprevăzute în normele 
tehnologice  de abataj şi prelucrare a animalelor - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de zece unităţi convenţionale şi persoanelor 
cu funcţii răspundere - de treizeci de unităţi convenţionale. 

[Art.89 în redacţia LP1231 din 21.09.00, MO11-13/01.02.01] 
Articolul 90. Strînsul plantelor, înregistrate în Cartea Roşie 
Strînsul samavolnic al plantelor, înregistrate în Cartea Roşie ori a rădăcinilor, florilor, fructelor, unor 

astfel de plante, - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei  amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale şi un  avertisment sau  aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - de  la 
cinci la douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Art.90 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Sancţiunea art.90 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 91. Încălcarea regulilor de protecţie şi a regimului 
                      obiectivelor naturale, aflate sub protecţia 
                      specială a statului 
Încălcarea regimului de protecţie a biectivelor naturale, aflate sub protecţia specială a statului pe 

teritoriul Republicii Moldova, şi a regulamentelor de ordine interioară ale rezervaţiilor naturale, 
rezervaţiilor speciale, zonelor  forestiere, parcurilor  naţionale  şi naturale ori nimicirea sau deteriorarea 
obiectivelor naturale protejate -     

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi 
convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

Acţiunele ce pot duce la distrugerea sau schimbarea stării iniţiale a rezervaţiilor naturale, braniştilor şi a 
altor  obiective  naturale protejate - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la douăzeci de unităţi convenţionale 
şi persoanelor cu funcţii de  răspundere - în mărime de pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 

[Alin.1 art.91 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]   
[Art.91 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 92. Încălcarea regulilor de ocrotire şi folosire a             



                      monumentelor de istorie şi cultură 
Încălcarea regulilor de ocrotire  şi  folosire  a monumentelor  de istorie şi cultură - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi 

convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.92 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 921. Încălcarea legislaţiei cu privire la biblioteci 
Încălcarea modului de predare Bibliotecii Naţionale şi altor centre biblioteconomice  a exemplarelor 

depozitului legal pentru controlul bibliografic naţional şi evidenţa statistică - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere  în  mărime de la 

douăzeci şi cinci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Distrugerea sau deteriorarea fondului bibliotecii - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de 

unităţi convenţionale. 
[Art.921 introdus prin Legea nr.1583-XIII din 27.02.98] 

  
CAPITOLUL 8 

CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
DIN DOMENIUL INDUSTRIEI, 

FOLOSIRII ENERGIEI TERMICE ŞI ELECTRICE 
Articolul 93. Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor  
                      cu privire la efectuarea în condiţii de securitate      
                      a lucrărilor 
Încălcarea repetată de către persoane cu funcţii de răspundere a regulilor,  normelor şi a instrucţiunilor 

cu privire la efectuarea în condiţii de securitate a lucrărilor în  ramurile industriei şi la obiectivele aflate sub 
controlul organelor pentru supravegherea de stat a  efectuării în condiţii de securitate a lucrărilor 
în  industrie  şi pentru inspecţia minieră - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de  pînă  la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.93 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 94. Încălcarea  regulilor, normelor şi a instrucţiunilor    
                     cu privire la păstrarea, folosirea şi evidenţa          
                     materialelor explozive 
Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a regulilor normelor şi  a instrucţiunilor cu 

privire la păstrarea, folosirea şi evidenţa materialelor explozive în ramurile industriei şi la obiectivele aflate 
sub controlul organelor pentru supravegherea de stat a efectuării în condiţii de securitate a lucrărilor în 
industrie şi pentru inspecţia minieră - 

    atrage după sine aplicarea  unei amenzi în  mărime  de  pînă  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.94 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.95 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 96. Consumarea excesivă a energiei electrice şi termice 
Consumarea excesivă a energiei electrice şi termice, adică folosirea sistematică incompletă, fără 

necesitate dictată de producţie, sau în gol a motoarelor  electrice, a cuptoarelor electrice şi a altor utilaje 
electrice  şi termice; pierderea sistematică directă de aer comprimat, de apă şi de căldură ca rezultat al 
defectării armăturii, conductelor, izolaţiei termice din conducte, cuptoarelor şi a utilajelor ce consumă 
căldură; folosirea, fără permisiunea organizaţiei de alimentare cu energie, a energiei electrice pentru 
încălzirea încăperilor de serviciu şi a altor încăperi, precum şi în scopuri neprevăzute de procesul de 
producţie; folosirea fără spirit gospodăresc a energiei electrice pentru iluminat - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi conducătorilor de întreprinderi, instituţii, organizaţii, inginerilor 
- şefi, energeticienilor - şefi (mecanicilor - şefi) de la întreprinderi, şefilor de secţii, conducătorilor de 
servicii economico - administrative de la instituţii şi organizaţii în mărime de  o sută de unităţi 



convenţionale. 
[Art.96 modificat prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08.01, art.773] 
[Art.96 modificat prin Legea nr.778-XIII din 13.03.96] 
[Sancţiunea art.96 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 961. Deconectarea neautorizată a energiei electrice 
Deconectarea   neautorizată  a energiei  electrice  livrate consumatorilor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la douăzeci  şi cinci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu  funcţii  de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Notă: În prezentul articol, prin deconectare neautorizată a energiei electrice livrate consumatorilor se 

înţelege încălcarea de către lucrătorii  sistemului  electroenergetic,  precum şi de către  persoane 
neautorizate de personalul administrativ-tehnic şi operativ al acestui sistem, a modului de alimentare cu 
energie electrică stabilit de actele normative  tehnice,  cu excepţia  cazurilor cînd atare acţiuni  s-au 
efectuat  în scopul asigurării securităţii vieţii omeneşti, a cazurilor de avarie sau în situaţii de forţă majoră. 

[Art.961 introdus prin Legea nr.1144-XIII din 09.04.97] 
Articolul 97. Provocarea unui deranjament în reţelele 
                            electrice cu tensiunea de pînă la 1000 de volţi 
Provocarea unui deranjament  în reţelele electrice cu tensiunea  de pînă  la 1000 de volţi (la liniile 

aeriene, subterane şi subacvatice de transport de energie electrică, la instalaţiile de racord şi de distribuţie), 
avînd drept urmare o pană de curent  în  asigurarea consumatorilor  cu  energie electrică, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de 
unităţi convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în 
mărime de pînă la o sută de unităţi convenţionale. 

[Art.97 modificat prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08.01, art.773] 
[Dispoziţia art.97 modificată prin Legea nr.778-XIII din 13.03.96] 
[Sancţiunea art.97 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 98. Încălcarea Regulilor de protecţie a reţelelor 
                            electrice cu tensiunea mai mare de 1000 volţi 
Încălcarea Regulilor de protecţie a reţelelor electrice cu tensiunea mai mare de 1000 volţi, aprobate de 

Guvern avînd drept urmare sau putînd să  aibă drept urmare o pană de curent în asigurarea consumatorilor 
cu energie electrică, o deteriorare a reţelelor electrice sau cauzarea unei daune de altă natură economiei 
naţionale, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci 
unităţi convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în 
mărime de pînă la o sută de unităţi convenţionale. 

[Art.98 modificat prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08.01, art.773] 
[Art.98 modificat prin Legea nr.778-XIII din 13.03.96] 
[Art.98 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.98 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 99. Încălcarea regulilor şi normelor de folosire a gazelor 
Debitarea gazelor pentru instalaţiile ce funcţionează cu gaze fără 

autorizaţia  organelor  pentru  supravegherea  de stat  în  domeniul folosirii  gazelor, ori 
depăşirea  fondurilor alocate pentru gaze sau nerespectarea regimului  stabilit de folosire a gazelor, ori 
folosirea gazelor la instalaţiile ce funcţionează cu gaze fără aprobarea normelor specifice de folosire a 
gazelor sau depăşirea acestor norme specifice - 

atrage după sine un avertisment sau plicarea unei amenzi conducătorilor, locţiitorilor de conducători, 
energeticienilor - şefi (mecanicilor - şefi), şefilor de secţii şi servicii de la întreprinderi, asociaţii, 
instituţii  şi organizaţii în mărime de pînă la cincizeci  de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.99 modificată prin Legea nr.778-XIII din 13.03.96] 
[Sancţiunea art.99 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 100. Exploatarea instalaţiilor ce funcţionează cu gaze  



                        fără a se ţine cont de consumul de gaze 
Exploatarea instalaţiilor ce funcţionează cu gaze fără a se ţine cont de consumul de gaze sau fără a se 

ţine cont de energia termică şi de producţia, obţinute pe baza folosirii gazelor, sau lipsa (defecţiunea) 
mijloacelor de reglementare automată,  prevăzute de proiectul instalaţiei ce funcţionează cu gaze, a 
proceselor de ardere a gazelor, sau a aparatelor de control termotehnic, ori a utilajelor ce folosesc 
energia  termică, care  să asigure folosirea  raţională şi eficientă a gazelor, - 

atrage upă sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi conducătorilor, locţiitorilor de conducători, 
energeticienilor - şefi (mecanicilor-şefi),şefilor de secţii şi de servicii de la întreprinderi, asociaţii, instituţii 
şi organizaţii în mărime de pînă la douăzeci  şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.100 modificată prin Legea nr.778-XIII din 13.03.96] 
[Sancţiunea art.100 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1001. Încălcarea regulilor de folosire a  
                         energiei sau a gazelor de către consumatori 
Folosirea neautorizată  în scop de profit  a energiei electrice ori termice sau a gazelor, precum şi 

încălcarea regulilor de folosire a energiei electrice ori termice sau a gazelor de către consumatori, fără a se fi 
pricinuit o daună esenţială, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la treizeci de unităţi 
convenţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de la douăzeci şi cinci la şaptezeci şi 
cinci de unităţi convenţionale . 

[Art.1001 modificat prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08.01, art.773] 
[Sancţiunea art.1001 modificată prin Legea nr.778-XIII din 13.03.96] 
[Sancţiunea art.1001 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1001 introdus prin Ucazul din 17.06.86] 
Articolul 1002. Deteriorarea gazoductelor la efectuarea lucrărilor 
Deteriorarea  gazoductelor şi a utilajelor lor la  efectuarea lucrărilor - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime  de pînă la douăzeci de 

unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci de unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.1002 modificată prin Legea nr.778-XIII din 13.03.96] 
[Sancţiunea art.1002 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1002 introdus prin Ucazul din 31.03.87] 
Articolul 101. Neluarea măsurilor de pregătire în vederea 
                       funcţionării instalaţiilor de rezervă cu combustibil 
Neluarea măsurilor de pregătire în vederea funcţionării întreprinderii, asociaţiei, instituţiei şi 

organizaţiei, ce folosesc gaze, a instalaţiilor de rezervă cu combustibil  prevăzute sau nepregătirea 
instalaţiilor ce funcţionează cu gaze în vederea funcţionării  lor pe baza tipurilor stabilite ale 
combustibilului de rezervă - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi  conducătorilor, locţiitorilor de 
conducători,  energeticienilor-şefi (mecanicilor - şefi), şefilor de secţii şi de  servicii de la întreprinderi, 
asociaţii, instituţii şi organizaţii în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale. 

[Sancţiunea art.101 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1011. Nerespectarea condiţiilor stabilite în 
                          licenţele pentru genurile de activitate din  
                          sectorul energetic  
Nerespectarea condiţiilor stabilite în licenţele pentru genurile de activitate din sectorul energetic, 

eliberate  de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, -  
atrage aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere de la o sută la cinci sute de unităţi 

convenţionale.  
[Art.1011 introdus prin LP1291 din 06.11.00, MO146/17.11.00] 

  
CAPITOLUL 9 



CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN AGRICULTURĂ. 
ÎNCĂLCAREA REGULILOR SANITARO-VETERINARE 

Articolul 102.Stricăciunea adusă semănăturilor, plantaţiilor 
                  au recoltei de culturi agricole 

Stricăciunea adusă semănăturilor, plantaţiilor sau recoltei strînse de culturi agricole ce se află în cîmp de 
către vite sau păsări, - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi proprietarului sau persoane iresponsabile de vite sau păsări în 
mărime de pînă la zece unităţi convenţionale. 

Stricăciunea repetată sau sistematică a semănăturilor, plantaţiilor sau recoltei strînse de culturi agricole 
ce se află în cîmp -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi proprietarului sau persoanei, responsabile  de  vite sau păsări în 
mărime de pînă la douăzeci  unităţi convenţionale. 

Trecerea pe suprafeţele semănăturilor sau ale plantaţiilor cu automobilul, tractorul sau cu o altă maşină - 
atrage după sine aplicarea  unei  amenzi în mărime de pînă  la zece unităţi convenţionale. 
[Art.102 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul  1021. Încălcarea normelor tehnice privind  
                         producerea şi comercializarea seminţelor 
Producerea şi/sau comercializarea seminţelor neconforme, după calitate, standardelor în vigoare 

sau  fără  actele de confirmare a calităţilor de soi şi  culturale -  
atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  persoanelor cu  funcţii de răspundere în mărime de pînă la 

două  sute cincizeci de unităţi convenţionale  cu  confiscarea obiectivului  contravenţiei  administrative. 
[Art.1021 în redacţia LP307 din 28.06.01, MO86/27.06.01] 
Articolul 1022. Producerea şi comercializarea seminţelor  
                         fără licenţă 
Producerea şi/sau  comercializarea seminţelor fără  licenţă -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale, iar persoanelor cu  funcţii de răspundere - în mărime de la cincizeci  la o sută de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1022 în redacţia LP307 din 28.06.01, MO86/27.06.1] 
Articolul 103. Încălcarea regulilor de combatere a dăunătorilor 
                       de carantină, a bolilor de plante şi a buruienilor 
Încălcarea regulilor de combatere  a dăunătorilor de  carantină,  a bolilor de plante şi a buruienilor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci de unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.103 modificată prin Legea nr.1108-XIII din 20.02.97] 
[Sancţiunea art.103 modificată prin Legea din 13.03.93] 
Articolul 1031. Importul şi înmulţirea neautorizată a soiurilor şi 
                          tipurilor de portaltoi neraionate; producerea şi     
                          comercializarea neautorizată a materialului de  
                          înmulţire şi săditor pomicol şi bacifer sau fără  
                          documentaţia respectivă; falsificarea materialului  
                          de înmulţire şi săditor pomicol şi bacifer 
Importul şi înmulţirea neautorizată a soiurilor şi tipurilor de portaltoi neraionate; producerea şi 

comercializarea neautorizată a materialului de înmulţire şi săditor pomicol şi bacifer, fără 
documentaţia respectivă  sau cu documentaţia întocmită cu încălcarea cerinţelor stabilite; falsificarea 
materialului de înmulţire şi săditor pomicol  şi bacifer - 

atrag după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci  şi  cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu  funcţii  de răspundere - pînă la şaptezeci de unităţi convenţionale. 

[Art.1031 introdus prin Legea nr.1108-XIII din 20.02.97] 
Articolul 1032. Înfiinţarea plantaţiilor cu suprafaţă de peste 0,5   



                          hectare fără proiect, cu material săditor  
                          necertificat sau de soiuri şi tipuri de portaltoi           
                          neraionate 
Înfiinţarea plantaţiilor cu  suprafaţa de peste 0,5  hectare  fără proiect,  cu  material săditor necertificat 

sau de soiuri şi  tipuri  de portaltoi neraionate - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1032 introdus prin Legea nr.1108-XIII din 20.02.97] 
Articolul 1033. Defrişarea neautorizată a plantaţiilor   
                         pomicole şi bacifere 
Defrişarea neautorizată a plantaţiilor pomicole şi bacifere cu suprafaţă de peste 0,5 hectare - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci  şi  cinci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu  funcţii  de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Neautorizarea defrişării plantaţiilor pomicole şi bacifere în conformitate cu actele normative privind 

exploatarea lor eficientă - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 

şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.1033 introdus prin Legea nr.1108-XIII din 20.02.97] 
Articolul 1034. Nerespectarea regimului fitosanitar şi de  
                         carantină; încălcarea tehnologiei de cultivare 
                         a plantaţiilor pomicole şi bacifere 
Nerespectarea  regimului  fitosanitar  şi de  carantină;  încălcarea tehnologiei de cultivare a plantaţiilor 

pomicole şi bacifere, soldată cu pierderi materiale considerabile sau cu distrugerea plantaţiilor, - 
atrag după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci  şi  cinci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu  funcţii  de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.1034 introdus prin Legea nr.1108-XIII din 20.02.97] 
Articolul 1035. Neexecutarea sau încălcarea regulilor  
                         privind desfăşurarea măsurilor obligatorii   
                         de combatere  a organismelor  
                         dăunătoare, fapt ce a condiţionat 
                         apariţia şi răspîndirea lor în masă 
Neexecutarea sau încălcarea regulilor privind desfăşurarea măsurilor obligatorii  de combatere a 

organismelor dăunătoare, fapt ce a condiţionat apariţia şi răspîndirea în masă a bolilor, vătămătorilor şi 
buruienilor, - 

atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  cetăţenilor în mărime de pînă  la patruzeci  şi cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu  funcţii de răspundere - pînă  la două  sute cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1035 introdus prin LP385 din 19.07.01, MO97/17.08.01 art.781] 
Articolul 104. Scoaterea materialelor, care n-au trecut controlul 
                        de carantină şi n-au fost supuse tratării cuvenite 
Scoaterea de la porturile fluviale (debarcadere) de frontieră, de la staţiile de cale  ferată, de la gările 

(staţiile) auto, de la aeroporturi şi de la alte puncte de frontieră a materialelor aduse din ţări străine,  fără să 
fi trecut controlul de carantină şi să fi fost supuse tratării cuvenite, - 

atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.104 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 105. Neluarea de măsuri de către deţinătorii de 
                        terenuri pentru stîrpirea buruienilor 
Neîndeplinirea la timp sau încălcarea de către deţinătorii de terenuri a măsurilor obligatorii, ce se 

înfăptuiesc pentru combaterea buruienilor, a dăunătorilor şi a bolilor de plante agricole, dacă se săvîrşeşte 
prima oară, - 



atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la două unităţi 
convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei  amenzi  persoanelor  cu funcţii de răspundere, 
responsabile pentru înfăptuirea măsurilor de protecţie a plantelor,  - pînă la trei unităţi convenţionale. 

Comiterea a doua oară în decursul unui an a contravenţiei, prevăzute de partea întîia a prezentului 
articol, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere, menţionate în partea întîi a prezentului articol, - pînă la cinci unităţi 
convenţionale. 

[Art.105 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1051. Neluarea de măsuri pentru stîrpirea cînepei sălbatice 
Neluarea de către beneficiarii folosinţei pămîntului a măsurilor pentru stîrpirea cînepei sălbatice - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.1051 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1051 introdus prin Ucazul din 07.05.87] 
Articolul 1052. Neluarea de măsuri pentru asigurarea protecţiei 
                         semănăturilor care au un conţinut narcotic 
Neluarea de măsuri pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a semănăturilor de cînepă şi de mac 

pentru ulei, a locurilor de păstrare şi  prelucrare a recoltei acestor culturi, precum şi neluarea de  măsuri 
pentru distrugerea resturilor rămase după recoltare şi a deşeurilor  de producţie, care conţin substanţe 
narcotice, - 

atrage după sine aplicarea  unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la zece 
unităţi convenţionale.  

[Sancţiunea art.1052 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1052 introdus prin Ucazul din 27.07.87] 
Articolul 1053. Cultivarea ilegală a plantelor care conţin   
                         substanţe narcotice sau psihotrope 
Cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în proporţii mici şi fără 

scop de înstrăinare, - 
atrage aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la trei sute de unităţi convenţionale. 
[Art.1053 în redacţia LP277 din 04.11.05, MO161/02.12.05 art.795] 
[Sancţiunea art.1053 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1053 introdus prin Ucazul din 27.07.87] 
Articolul 1054. Împiedicarea colaboratorilor Serviciului  
                         de Stat pentru Protecţia Plantelor  
                         de a exercita supravegherea fitosanitară 
Împiedicarea, în orice mod, a colaboratorilor Serviciului de Stat pentru  Protecţia Plantelor de a-

şi  exercita funcţiile de supraveghere fitosanitară -  
atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  cetăţenilor în mărime de pînă  la  cincizeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu  funcţii de răspundere - pînă  la trei  sute  de unităţi convenţionale. 
[Art.1054 introdus prin LP385 din 19.07.01, MO97/17.08.01, art.781] 
Articolul 106. Încălcarea gravă a regulilor de exploatare tehnică a 
                        maşinilor cu autopropulsie şi a tehnicii securităţii      
Încălcarea gravă  a regulilor de exploatare tehnică a tractoarelor, combinelor, altor maşini agricole cu 

autopropulsie şi de construcţie  a drumurilor, precum şi a regulilor de tehnică a securităţii, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - de pînă la cinci unităţi convenţionale. 
[Art.106 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 107.Încălcarea regulilor şi normelor sanitaro-veterinare 
Încălcarea regulilor şi normelor sanitaro-veterinare,  nerespectarea cerinţelor de carantină, 



antiepizootice, altor măsuri sanitaro-veterinare şi  indicaţii ale specialiştilor veterinari privind asigurarea 
ocrotirii sănătăţii animalelor, folosirea, întreţinerea şi  hrănirea  lor  corectă ocrotirea  sănătăţii omului 
contra antroprozoonozelor, precum şi a altor cerinţe ale  Statutului veterinar şi ale organelor 
de  autoadministrare locală în chestiunile medicinei veterinare, - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la patruzeci şi cinci la cincizeci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la o sută la o sută douăzeci de unităţi 
convenţionale.  

[Art.107 sanc. modificat prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 
[Art.107 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1071 . Încălcarea regulilor şi normelor  
                         de reproducere a animalelor 
Efectuarea însămînţării artificiale a animalelor sau a transferului de embrioni de către persoane care 

nu  au acest drept, nerespectarea normelor tehnologice şi instrucţiunilor la efectuarea însămînţării artificiale 
- 

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de unităţi convenţionale şi 
persoanelor  cu funcţii de răspundere - de treizeci de unităţi convenţionale. 

Folosirea materialului biologic de reproducţie de import (animalelor, embrionilor, materialului seminal 
congelat, ouălor pentru incubaţie, genelor) fără testarea şi omologarea lui conform normelor în vigoare - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de unităţi convenţionale şi 
persoanelor  cu funcţii de răspundere - de cincizeci de unităţi convenţionale. 

Monta clandestină, folosirea reproducătorilor neautorizaţi pentru însămînţarea artificială sau 
monta  nedirijată- 

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de unităţi convenţionale şi 
persoanelor  cu funcţii de răspundere - de treizeci de unităţi convenţionale. 

Comercializarea pentru sacrificare a femelelor gestante de orice specie, cu excepţia cazurilor prevăzute 
de  legislaţia veterinară în vigoare, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cincizeci de unităţi convenţionale şi 
persoanelor  cu funcţii de răspundere - de şaptezeci de unităţi convenţionale. 

Încălcarea regulilor şi normelor de creştere a peştelui - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii  de răspundere - de zece unităţi convenţionale. 
Utilizarea chimicalelor pentru protecţia culturilor agricole şi silvice, în conformitate cu normele în 

vigoare,  fără avertizarea deţinătorilor de albine -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de unităţi convenţionale şi 

persoanelor  cu funcţii de răspundere - de treizeci de unităţi convenţionale. 
Încălcarea regulilor de evidenţă a animalelor prin falsificarea înscrierilor în certificatul de origine, 

certificatul de productivitate sau în alte evidenţe oficiale, neprezentarea şi nedeclararea animalelor 
persoanelor care efectuează recensămîntul agricol - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de unităţi convenţionale şi 
persoanelor  cu funcţii de răspundere - de patruzeci de unităţi convenţionale. 

[Art.1071 introdus prin LP1231 din 21.09.00, MO11-13/01.02.01] 
Articolul 1072 . Încălcarea regulilor şi normelor de exploatare  
                          a păşunilor şi bazinelor de apă piscicole 
Folosirea păşunilor de către persoane neautorizate de primăriile localităţilor, păşunatul animalelor în altă 

perioadă decît cea stabilită de autorităţile administraţiei publice locale - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor  cu funcţii de răspundere - de douăsprezece unităţi convenţionale. 
Păşunatul comun al diferitelor specii de animale, păşunatul animalelor bolnave şi speciilor de 

animale  neindicate în contract - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cinci unităţi convenţionale şi persoanelor 



cu funcţii  de răspundere - de zece unităţi convenţionale. 
Nerespectarea prevederilor amenajamentelor pastorale şi a planurilor anuale privind lucrările de 

întreţinere,  ameliorare şi exploatare raţională a păşunilor -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de zece unităţi 

convenţionale. 
Încălcarea regulilor de utilizare şi tratare a apelor din bazinele de apă piscicole - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de unităţi convenţionale şi 

persoanelor  cu funcţii de răspundere - de treizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.1072 introdus prin LP1231 din 21.09.00, MO11-13/01.02.01] 
Articolul 1073. Încălcarea regulilor de producere  
                         şi comercializare a nutreţurilor 
Încălcarea regulamentului şi instrucţiunilor la producerea şi comercializarea nutreţurilor de origine 

vegetală, animală şi minerală -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de cincizeci de 

unităţi convenţionale. 
[Art.1073 introdus prin LP1231 din 21.09.00, MO11-13/01.02.01] 
Articolul 1074 . Încălcarea regulilor şi normelor tehnologice  
                          la aprecierea valorilor calitative ale animalelor  
                          şi calităţii produselor animale comercializate 
Încălcarea regulilor şi normelor tehnologice la aprecierea valorii calitative a animalelor pentru 

reproducere sau sacrificare - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de nouăzeci şi 

cinci de unităţi convenţionale.  
[Art.1074 sanc. modificat prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 
Falsificarea indicilor de componenţă fizică, chimică sau biologică a produselor animale - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de optzeci şi 

cinci de unităţi convenţionale.  
[Art.1074 al.2 sanc. modificat prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 
[Art.1074 în redacţia LP1231 din 21.09.00, MO11-13/01.02.01] 
Articolul 108. Încălcarea regulilor de întreţinere a cănilor şi pisicilor 
Încălcarea Regulilor de întreţinere a cănilor şi pisicilor în oraşe şi în alte localităţi, aprobate de Guvern, - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale şi un  avertisment sau  aplicarea  unei  amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
cinci unităţi convenţionale. 

Aceleaşi contravenţii,  avînd drept urmare cauzarea unui  prejudiciu sănătăţii sau averii cetăţenilor, - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Art.108 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.108 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1081. Încălcarea modului stabilit de încercare 
                         şi raionare a soiurilor de viţă de vie 
Încălcarea  modului  stabilit de încercare şi raionare a soiurilor de  viţă de vie - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu funcţii  de răspundere în mărime de pînă la zece 

unităţi convenţionale. 
[Art.1081 introdus prin Legea nr.759-XIII din 06.03.96] 
Articolul 1082. Comercializarea materialului de înmulţire şi 
                         săditor viticol necorespunzător normelor tehnice 
Comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol necorespunzător  normelor  tehnice  -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în  mărime  de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale cu 



confiscarea materialului necorespunzător normelor tehnice. 
[Art.1082 introdus prin Legea nr.759-XIII din 06.03.96] 
Articolul 1083. Încălcarea modului stabilit de  
                          înfiinţare a plantaţiilor viticole 
Înfiinţarea de plantaţii viticole pe o suprafaţă de peste 0,15 ha cu soiuri neraionate sau cu material 

săditor viticol necorespunzător normelor tehnice fie fără proiect sau autorizaţia respectivă, fie 
sădirea de noi plantaţii viticole în locul celor defrişate  pînă  la expirarea a trei ani de la defrişare - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci  şi  cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu  funcţii  de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.1083 introdus prin Legea nr.759-XIII din 06.03.96] 
Articolul 1084. Încălcarea modului stabilit de trecere la 
                          pierderi şi de defrişare a plantaţiilor viticole 
Încălcarea modului stabilit de trecere la pierderi şi de defrişare a plantaţiilor viticole - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.1084 introdus prin Legea nr.759-XIII din 06.03.96] 
Articolul 1085. Încălcarea normelor tehnologice şi tehnice 
                          la prepararea vinurilor şi altor produse vinicole 
Încălcarea normelor tehnologice şi tehnice la prepararea vinurilor şi altor produse vinicole, precum şi a 

Regulamentului de preparare a vinurilor cu denumire de origine, sau a documentelor normative şi 
standardelor de marcare, ambalare, etichetare şi transport al produselor vinicole  - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în  mărime  de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.1085 introdus prin Legea nr.759-XIII din 06.03.96] 
Articolul 1086. Eliberarea documentelor privind calitatea  
                         produselor vinicole cu indici falsificaţi  
                         în mod intenţionat 
Eliberarea  documentelor privind calitatea produselor vinicole cu indici falsificaţi în  mod intenţionat, 

precum şi falsificarea documentelor privind calitatea produselor vinicole, care a cauzat daune neînsemnate, 
- 

atrag  după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci  şi  cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu  funcţii  de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.1086 introdus prin Legea nr.759-XIII din 06.03.96] 
Articolul 1087. Încălcarea modului şi condiţiilor  
                         stabilite de comercializare şi export  
                         al vinurilor şi altor produse vinicole 
Încălcarea modului şi condiţiilor stabilite de comercializare şi export al vinurilor şi altor produse 

vinicole-  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în  mărime  de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale cu 
confiscarea produselor nevîndute. 

[Art.1087 introdus prin Legea nr.759-XIII din 06.03.96] 
[Art.109, 110 excluse prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
  

CAPITOLUL 10 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN TRANSPORTURI, 

DIN DOMENUIL GOSPODĂRIEI RUTIERE 
ŞI AL TELECOMUNICAŢIILOR 

Articolul 111. Încălcarea regulilor de menţinere a ordinii şi de  
                        securitate a circulaţiei în transportul feroviar 



Călătoria samavolnică în trenuri marfare, urcarea şi coborîrea în timpul mersului trenului, călătoria pe 
scările şi pe acoperişul vagoanelor, oprirea samovolnică, fără necesitate a trenului, precum şi depunerea pe 
liniile ferate a unor obiecte, ce pot să ducă la deranjarea circulaţiei trenurilor, - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la  0,5 la patru unităţi convenţionale. 
Deteriorarea liniei ferate, a perdelelor forestiere de protecţie, a paravanelor de protecţie contra zăpezii şi 

a altor obiective, construcţii de deservire a căilor ferate şi a instalaţiilor de semnalizare şi de telecomunicaţii 
- 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci  unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la   zece unităţi convenţionale. 

Nerespectarea  gabaritelor  stabilite la încărcarea  şi  descărcarea încărcăturilor - 
atrage după sine aplicarea  unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 

patru unităţi convenţionale. 
Încălcarea regulilor de trecere a transportului cu tracţiune animală şi de mînare a vitelor peste liniile 

ferate, precum şi de  păşunare a vitelor în apropierea liniilor ferate - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la  0,5 la  trei unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
Traversarea liniilor ferate în locuri neindicate - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în  mărime de la 0,2 la o unitate 

convenţională. 
[Art.111 modificat prin LP308 din 28.06.01, MO86/27.07.01] 
[Art.111 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.111 în redacţia Ucazului din 02.11.87] 
Articolul 112. Încălcarea regulilor de folosire a 
                       mijloacelor de transport feroviar 
Deteriorarea echipamentului interior al vagoanelor de pasageri, a plăcilor de sticlă din locomotive şi 

vagoane - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale. 
Aruncarea gunoiului şi a altor obiecte din ferestrele şi uşile vagoanelor de trenuri, precum şi fumatul în 

vagoanele  (inclusiv  în tamburele) trenurilor suburbane, în locurile neindicate pentru fumat din trenurile de 
trafic local şi în cele de lung parcurs - 

atrag după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,2 la  0,5 unităţi 
convenţionale. 

[Art.112 modificat prin LP308 din 28.06.01, MO86/27.07.01] 
[Art.112 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.112 în redacţia Ucazului din 02.11.87] 
Articolul 113. Încălcarea regulilor de securitate a zborurilor 
Lăsarea în zona aerodromului a unor indicatoare şi instalaţii, ce se aseamănă  cu  indicatoarele şi 

instalaţiile de marcaj, care se folosesc pentru distingerea  aerodromurilor, sau aprinderea unor materiale 
pirotehnice fără permisiunea administraţiei aeroportului, aerodromului, sau  instalarea  unor  obiecte, ce 
contribuie la aglomerarea în masă a păsărilor, care prezintă un pericol pentru zborurile navelor aeriene, -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la zece unităţi convenţionale. 

Nerespectarea regulilor privind amplasarea indicatoarelor şi a instalaţiilor de marcaj de noapte şi de zi 
pe clădiri şi pe construcţii - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la zece unităţi convenţionale. 

Deteriorarea utilajelor de aerodrom, a indicatoarelor de aerodrom, a navelor aeriene şi a utilajelor lor, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi  în mărime  de  pînă  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Trecerea sau călătoria  fără  permisiunea cuvenită  prin  teritoriul aeroporturilor  (în afară de aerogări), 

aerodromurilor, obiectivelor  de radiosemnalizare şi de semnalizare optică a zborurilor - 



atrage  după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,1 la cinci unităţi convenţionale. 
[Art.113 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 114. Încălcarea regulilor de transportare în transportul 
                       aerian a substanţelor şi obiectelor periculoase 
Încălcarea regulilor de transportare în transportul aerian a substanţelor sau obiectelor periculoase - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale cu 

sau fără ridicarea contra  echivalent  ori confiscarea  substanţelor  şi  obiectelor menţionate şi persoanelor cu 
funcţii de răspundere - pînă la zece unităţi convenţionale. 

[Art.114 modificat prin LP308 din 28.06.01, MO86/27.07.01] 
[Art.114 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 115.Încălcarea regulilor de conduită pe nava aeriană 
Neîndeplinirea de  către persoanele, ce se află pe nava  aeriană,  a dispoziţiilor comandantului navei - 
atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale. 
Încălcarea regulilor de fotografiere, filmare şi de folosire a mijloacelor de radiotelecomunicaţie la 

bordul navei aeriene - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cinci unităţi 

convenţionale cu confiscarea peliculei. 
[Art.115 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 116. Încălcarea regulilor de zboruri internaţionale 
Încălcarea regulilor de zboruri internaţionale -  
atrage după sine aplicarea unei   amenzi în mărime de pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Art.116 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 117. Încălcarea regulilor de exploatare a 
                        navelor şi regulilor de securitate a 
                        circulaţiei în transportul fluvial 
Încălcarea regulilor, stabilite în transportul fluvial, de navigaţie pe căile de comunicaţie pe apă interne, 

transportarea pasagerilor cu nave, ce nu sînt destinate efectuării acestor transportări, nerespectarea regulilor, 
ce asigură securitatea  pasagerilor, la îmbarcarea pe nave, pe parcurs şi la debarcarea lor de pe nave, 
folosireanavelor la lucrări, pentru care nu este prevăzută folosirea directă, încălcarea modului 
de  înregistrare a navelor, lipsa pe nave a documentelor corespunzătoare, ce atestă starea tehnică bună, 
conducerea navelor cu defecţiuni, în cazul cărora este interzisă exploatarea lor, sau care au fost reutilate fără 
autorizaţia corespunzătoare, încălcarea regulilor de încărcare, descărcare şi depozitare a încărcăturilor, pe 
nave  şi în porturi, deteriorarea construcţiilor hidrotehnice, neîngrădirea instalaţiilor, situate pe căile 
de  navigaţie  cu indicatoarele corespunzătoare de navigabilitate (de zi şi de noapte) -  

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la două unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la trei unităţi convenţionale. 

Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, precum şi mutarea semnelor situative şi indicatoarelor plutitoare şi 
riverane fără permisiunea lucrătorilor de linie, instalarea unor garduri şi a altor dispozitive pentru 
pescuit  dincolo  de  locurile, stabilite  în  acest  scop  fără coordonarea cu serviciile tehnice ale căii - 

atrag după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cinci unităţi convenţionale. 

Efectuarea  fără permisiunea cuvenită a  lucrărilor scafandriere, de drenaj  şi de foraj în apele portuare, 
precum şi nerespectarea regulilor de semnalizare în timpul acestor lucrări - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la zece 
unităţi convenţionale. 

[Art.117 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.117 în redacţia Ucazului din 02.11.87] 
Articolul 118. Încălcarea regulilor de înregistrare, de evidenţă şi 
                       a regulilor de folosire a ambarcaţiilor 



Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a ambarcaţiilor, aflate  sub controlul Inspecţiei de Stat 
pentru ambarcaţii a  Republicii Moldova, - 

atrage  după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la trei unităţi 
convenţionale. 

Încălcarea regulilor de folosire  a ambarcaţiilor  şi  a  bazelor (construcţiilor) pentru staţionarea lor - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale ori  privarea de dreptul de conducere a ambarcaţiilor pe un termen de pînă la trei ani şi un 
avertisment  sau  aplicarea unei amenzi persoanelor  cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la cinci 
unităţi convenţionale. 

[Art.118 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.118 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 119. Încălcarea regulilor  de securitate contra  
                       incendiilor în transportul feroviar, aerian,  
                       fluvial, auto şi în transportul electric 
Încălcarea regulilor de securitate contra incendiilor în transportul feroviar - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la zece unităţi convenţionale. 
Încălcarea regulilor de securitate contra incendiilor, stabilite  în transportul aerian, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincisprezece unităţi convenţionale. 
Încălcarea regulilor de securitate contra incendiilor, stabilite  în transportul fluvial, auto şi în transportul 

electric, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Art.119 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Titlul şi partea 1 art.119 în redacţia Ucazului din 02.11.87] 
Articolul 120. Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de  
                        transport a regulilor de exploatare a mijloacelor 
                        de transport 
Folosirea de către conducătorii mijloacelor de transport, care sînt deteriorate în  sistemul de frînare sau 

în mecanismul de direcţie, ori sînt reutilate fără autorizaţia  respectivă, ori care  nu  au  trecut controlul 
tehnic de stat, - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime  de la două la cinci unităţi convenţionale. 
Folosirea de către conducătorii mijloacelor de transport a mijloacelor de transport, care sînt deteriorate 

şi ca urmare exploatarea lor este interzisă de regulile de circulaţie rutieră, exceptînd defectele menţionate în 
partea întîi a prezentului articol, - 

atrage  după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la unu la două unităţi 
convenţionale. 

Folosirea de către conducătorii  mijloacelor de transport a mijloacelor de transport care nu au fost 
înregistrate în modul stabilit şi/sau lipsa poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor 
mijloacelor de transport auto  -  

atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la unu la trei unităţi convenţionale. 
Folosirea de către conducătorii mijloacelor de transport a mijloacelor de transport cu numărul de 

înmatriculare fals  sau  ascuns, sau schimbat în alt mod, precum şi folosirea acestor mijloace fără  numărul 
de stat, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime  de la zece la cincisprezece unităţi convenţionale 
sau  privarea  de dreptul de a  conduce mijloacele de transport pe un termen de un an. 

[Art.120 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
Notă. Prin mijloace de transport în articolele 120-131 din prezentul Cod se subînţeleg toate tipurile de 

automobile, de tractoare şi alte maşini autopropulsate, troleibuzele, precum şi motocicletele şi alte mijloace 



de transport mecanic. 
[Sancţiunea părţi 1 art.120 modificată prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Art.120 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.120 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 121. Depăşirea vitezei  de către conducătorii   
                       mijloacelor de transport 
Depăşirea de către conducătorii  mijloacelor de transport a vitezei  de circulaţie stabilite de la zece 

pînă la douăzeci  km/oră -  
atrage aplicarea unei  amenzi  în  mărime de la două  la cinci unităţi convenţionale. 
Depăşirea de către conducătorii  mijloacelor de transport a vitezei de circulaţie stabilite de la 

douăzeci  pînă  la patruzeci  km/oră -  
atrage aplicarea unei  amenzi  în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 
Depăşirea de către conducătorii  mijloacelor de transport a vitezei  de circulaţie stabilite mai  mult de 

patruzeci km/oră  -  
atrage aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Art.121 în redacţia LP253 din 5.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
Articolul 1211. Nerespectarea de către conducătorii mijloacelor de 
                         transport a cerinţelor indicatoarelor rutiere,  
                         încălcarea regulilor de transportare a oamenilor şi 
                         altor reguli ale circulaţiei rutiere 
Nerespectarea de către conducătorii mijloacelor de transport a cerinţelor  indicatoarelor rutiere de 

prioritate, ale idicatoarelor rutiere de interzicere şi de sens obligatoriu, a marcajului părţii carosabile a 
drumurilor privind dreptul prioritar de  circulaţie, încălcarea regulilor de transportare a oamenilor, de 
depăşire a mijloacelor de   transport, de  trecere  a  locurilor  de  oprire  a transportului de uz public sau a 
pasajelor pentru pietoni, de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii  de 
vizibilitate redusă, de circulaţie pe autostrăzi, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi  în mărime de la unu  la trei  unităţi 
convenţionale. 

Neacordarea de către  conducătorii  unor mijloace de  transport  a posibilităţii  de  trecere  altor mijloace 
de transport cu  farurile  de semnalizare  cu  lumina  albastră saucu dispozitivele de semnalizare sonoră 
specială în funcţiune, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime  de la zece la cincisprezece unităţi convenţionale sau 
privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen  de un an. 

Neglijarea de către conducătorii mijloacelor de transport a semnalului de interzicere al semaforului sau a 
gestului de  interzicere al agentului de circulaţie - 

atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la două la cinci unităţi convenţionale sau privarea 
de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de şase luni. 

[Art.1211 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Art.1211 modificat prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Art.1211 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1211 introdus prin Ucazul 29.03.90] 
Articolul 1212. Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de  
                         transport a regulilor de circulaţie rutieră care 
                         a generat o situaţie de avarie 
Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport a regulilor de circulaţie rutieră, prevăzute în 

articolele 121 şi 1211 din prezentul Cod, care a generat o situaţie de avarie, adică i-a determinat pe alţi 
participanţi la trafic să schimbe brusc viteza sau  sensul circulaţiei ori să ia alte măsuri pentru asigurarea 
propriei securităţi sau a securităţii altor cetăţeni, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime  de la şapte la zece unităţi convenţionale sau privarea 
de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de  şase luni. 



[Art.1212 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunile art.1212 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Art.1212 introdus prin Ucazul din 29.03.90] 
Articolul 1213. Participarea conducătorilor mijloacelor 
                         de transport la deplasarea în grup 
Participarea conducătorilor mijloacelor de transport la deplasarea în grup (mai mult de doi),ce generează 

impedimente circulaţiei rutiere, - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime  de la două  la cinci  unităţi convenţionale. 
Aceeaşi încălcare ce a generat o situaţie de avarie, - 
atrage după sine  aplicarea unei  amenzi în mărime  de la şapte la zece  unităţi convenţionale sau 

privarea de dreptul de a conduce  mijloacele  de transport pe un termen de şase luni. 
[Art.1213 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunile art.1213 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1213 introdus prin Ucazul din 29.03.90] 
Articolul 122. Încălcarea de către conducătorii mijloacelor  
                       de transport a regulilor de traversare la nivel 
                        cu cale ferată 
Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport a regulilor de traversare la nivel cu calea ferată 

(intrarea în pasaj cînd bariera  este închisă sau începe să se închidă, deschiderea neautorizată a barierei sau 
ocolirea ei,  traversarea căilor ferate în  locuri neindicate  şi alte încălcări ale regulilor de traversare a 
pasajelor de nivel), - 

atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime  de la şapte la zece unităţi convenţionale sau privarea 
de dreptul de a conduce  mijloace de transport pe un termen de  şase luni. 

[Art.122 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunea art.122 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.122 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 123. Conducerea mijloacelor de transport 
                        de către conducătorii mijloacelor de 
                        transport în stare de ebrietate 
Conducerea  mijloacelor de transport de către conducătorii mijloacelor de transport în stare de ebrietate, 

- 
atrage  după  sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci şi cinci la patruzeci de  unităţi 

convenţionale sau privare de dreptul de  a conduce orice mijloc de transport pe un termen de un an. 
Comiterea  repetată în decursul unui an a aceloraşi acţiuni - 
atrage după  sine privarea de dreptul de a conduce orice mijloc de transport pe un termen de trei  ani. 
Predarea conducerii mijloacelor de transport unei persoane care se află în stare de ebrietate, - 
atrage  după  sine aplicarea unei amenzi în mărime  de la douăzeci şi  cinci la patruzeci de  unităţi 

convenţionale. 
[Art.123 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Art.123 modificat prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Art.123 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.123 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul. 124. Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de 
                                transport a regulilor de circulaţie rutieră,  
                                încălcare care a atras după sine deteriorarea  
                                mijloacelor de transport ori a altor bunuri, precum 
                                şi încălcarea altor reguli de circulaţie rutieră 
Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport a regulilor de circulaţie rutieră, încălcare care a 

atras după sine deteriorarea neînsemnată a mijloacelor de transport, a încărcăturilor, a drumurilor, a 
instalaţiilor rutiere şi a altor instalaţii ori a  altor bunuri, - 



atrage  după  sine  aplicarea unei  amenzi în mărime  de la zece  la cincisprezece unităţi convenţionale 
sau privarea de  dreptul de  a  conduce mijloace de transport pe un termen de un an. 

Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport a regulilor de circulaţie rutieră, care a condus la 
cauzarea de  leziuni corporale  uşoare victimei, fie deteriorarea considerabilă a mijloacelor de transport, a 
încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere şi de altă natură ori a altor bunuri, - 

atrage aplicarea  unei  amenzi de la cincisprezece la douăzeci de  unităţi convenţionale sau privarea de 
dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la doi ani. 

Încălcarea, prevăzută la alineatul doi al prezentului articol, săvîrşită în stare de ebrietate - 
atrage aplicarea  unei amenzi  de la treizeci şi cinci la cincizeci de unităţi convenţionale sau privarea de 

dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de trei ani. 
Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport a altor reguli de circulaţie rutieră, exceptînd 

cele prevăzute de prezentul Cod, - 
Atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,5 la o unitate 

convenţională. 
[Art.124 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Art.124 modificat prin Legea nr.316-XIII din 09.12.94] 
[Art.124 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.124 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 1241. Încălcarea regulilor de folosire a centurilor de  
                         siguranţă, precum şi a căştilor pentru motociclişti 
Încălcarea regulilor de folosire a centurilor de siguranţă, precum şi a căştilor pentru motociclişti - 
atrage după sine un avertisment  sau  aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,5 la o unitate 

convenţională.  
[Art.1241 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunea art.1241 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1241 introdus prin Ucazul din 29.03.90] 
Articolul 125. Conducerea mijloacelor de transport de către  
                        persoanele care nu au permis de conducere 
Conducerea mijloacelor  de transport de către persoanele  care nu au permis  de  conducere, precum şi 

predarea mijlocului de  transport  unei persoane care nu are permis de conducere, - 
atrage  după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime  de la şapte la zece  unităţi convenţionale. 
Conducerea mijloacelor de transport de către persoane private de dreptul de a conduce asemenea 

mijloace, - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime  de  la zece la cincisprezece  unităţi convenţionale. 
Încălcările prevăzute de părţile întîi şi a doua ale prezentului articol, care  au condus la deteriorarea 

mijloacelor de transport, a încărcăturilor, a drumurilor, a  instalaţiilor  rutiere şi  altor instalaţii ori  a altor 
bunuri, - 

atrag  după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime  de la cincisprezece la douăzeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.125 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunile art.125 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.125 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 126. Conducerea mijloacelor de transport de către  
                        persoanele care nu au permis de conducere şi  
                        care se află în stare de ebrietate 
Conducerea mijloacelor de transport de către persoanele care nu au permis de conducere a 

acestor mijloace şi care se află în stare  de ebrietate - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime  de la patruzeci şi  cinci la cincizeci de unităţi 

convenţionale. 
Comiterea  repetată în decursul unui an a aceloraşi acţiuni - 



atrage după sine  aplicarea unei  amenzi  în mărime de la şaizeci la şaizeci  şi  cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.126 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Art.126 completat prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Sancţiunile art.126 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.126 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 127. Neîndeplinirea de către conducătorii mijloacelor de 
                        transport a indicaţiilor motivate de a opri mijlocul de 
                        transport, plecarea de la locul unde s-a produs 
                        accidentul rutier 

     [Art.127 titlul modificat prin LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132]  
Neîndeplinirea de către conducătorii mijloacelor de transport a indicaţiilor motivate ale lucrătorului 

poliţiei aflate în exerciţiul funcţiunii de a opri mijlocul de transport, plecarea, încălcînd astfel  regulile 
stabilite, de la locul unde s-a produs accidentul rutier în  care au fost implicaţi - 

[Art.127 al.(1) dispoziţia modificată prin LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132]  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la treizeci şi cinci la patruzeci de unităţi 

convenţionale sau privarea de dreptul de a conduce orice tip de mijloace de transport pe un termen de trei 
ani. 

Săvîrşirea aceloraşi acţiuni de către persoanele care nu au permis de conducere a mijloacelor de 
transport - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime  de la cincizeci şi  cinci la şaizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.127 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
Notă. Indicaţia lucrătorului poliţiei îmbrăcat în uniformă privind oprirea mijlocului de transport se dă 

prin  semnalizarea cu măna sau cu bastonul de semnalizare, precum şi cu ajutorul unui megafon, pentru a 
evita situaţia de avarie. 

[Art.127 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.127 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.127 modificat prin Ucazul din 29.03.90] 
Articolul 1271. Refuzul de a transporta bolnavul  
                         a cărui viaţă este în pericol 
Refuzul conducătorului mijlocului de transport de a transporta necondiţionat, la  cererea  medicului  sau 

a altui lucrător medical, bolnavul  a  cărui  viaţă este în pericol la unitatea medico-sanitară proximă – 
atrage aplicarea  unei  amenzi în mărime de la zece la  douăzeci  şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.1271 introdus prin Legea nr.56-XIV din 10.06.98] 
Articolul 1272. Neîndeplinirea de către conducătorii  
                         mijloacelor de transport a indicaţiilor  
                         lucrătorului abilitat al Ministerului  
                         Transporturilor şi Comunicaţiilor 
Neîndeplinirea de către conducătorii mijloacelor de transport, activitatea cărora necesită licenţiere sau 

autorizare la trafic din partea Ministerului  Transporturilor şi Comunicaţiilor sau a organului abilitat de el, a 
indicaţiilor lucrătorului abilitat al Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, aflat în exerciţiul 
funcţiunii, de a opri mijlocul de transport, refuzul acestora de a prezenta documentele de însoţire sau 
neadmiterea efectuării controlului - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci de unităţi 
convenţionale.         

Notă. Indicaţia lucrătorului abilitat al Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, în uniformă, 
privind oprirea mijlocului de transport se face cu  bastonul de semnalizare. 

[Art.1272 introdus prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08. 01, art.773] 
Articolul 128. Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni 



                       şi de către alţi participanţi la circulaţia rutieră 
Neglijarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a circulaţiei rutiere, traversarea  părţii carosabile a 

drumului sau deplasarea pe ea în locurile neindicate, precum şi neglijarea semnalelor de dirijare a circulaţiei 
rutiere, nerespectarea cerinţelor indicatoarelor rutiere, de prioritate ale indicatoarelor de interzicere şi de 
sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe autostrăzi a persoanelor, care conduc mopede şi biciclete, a 
vizitiilor şi a altor persoane ce se folosesc de drum, - 

atrage după  sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,5 la o unitate 
convenţională. 

Încălcarea de către aceleaşi persoane a regulilor de circulaţie rutieră, care a generat o situaţie de avarie, - 
atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime  de la unu la trei unităţi convenţionale. 
[Art.128 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunile art.128 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.128 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 129. Admiterea ieşirii pe traseu a mijloacelor de  
                       transport care au defecte şi alte încălcări  
                       ale regulilor de exploatare 
Admiterea ieşirii pe traseu  a mijloacelor de transport  care  au defecte ce  interzic  exploatarea lor 

sau  reutilate  fără  autorizaţia respectivă, sau care nu sînt înregistrate în modul stabilit, sau nu  au trecut 
controlul tehnic de  stat - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere, responsabile de starea 
tehnică şi de exploatarea mijloacelor de transport în mărime de la trei  la cinci unităţi convenţionale. 

[Art.129 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunile art.129 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.129 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 130. Admiterea la conducerea mijloacelor de transport sau 
                       a navelor a conducătorilor de mijloace de transport 
                       sau a cîrmacilor, care se află în stare de ebrietate, 
                       sau a persoanelor, care nu au permis de conducere a 
                       mijlocului de transport sau a navei 
Admiterea la conducerea mijloacelor de transport sau a navelor fluviale şi ambarcaţiilor a conducătorilor 

de mijloace de transport sau a cîrmacilor,  care se află în stare de ebrietate, sau a  persoanelor, care nu au 
permis de conducere a mijlocului de transport sau a navei, -  

atrage după sine aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii de răspundere, responsabile pentru starea 
tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport sau a navelor în mărime  de la douăzeci  la douăzeci  şi  cinci 
de unităţi convenţionale. 

[Art.130 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunile art.130 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.130 în redacţia Ucazului din 02.11.87] 
Articolul 131. Folosirea neautorizată a mijloacelor de transport, 
                       a maşinilor ori a mecanismelor 
Folosirea neautorizată în scop de profit a mijloacelor de transport, a maşinilor 

ori a mecanismelor, ce  aparţin  întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la două unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere pînă la trei unităţi convenţionale, iar conducătorilor mijloacelor de 
transport  - aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la trei unităţi convenţionale. 

[Art.131 modificat prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
[Sancţiunile art.131 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.131 în redacţia Ucazului din 17.06.86] 
Articolul 1311. Încălcarea regulilor de folosire a 
                         mijloacelor de transport electric, 



                         auto şi de transport fluvial 
Deteriorarea echipamentului interior şi a plăcilor de sticlă din troleibuze, tramvaie, autobuze, taxiuri cu 

intinerar fix sau  din navele fluviale - 
atrage  după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de la trei  la cinci  unităţi convenţionale. 
Aruncarea gunoiului şi a altor obiecte din ferestrele şi uşile troleibuzelor, tramvaielor, autobuzelor, 

taxiurilor  marşrutizate  sau ale navelor fluviale - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la unu la trei unităţi 

convenţionale.  
Fumatul în saloanele troleibuzelor, tramvaielor, autobuzelor, taxiurilor marşrutizate sau ale navelor 

fluviale de pasageri - 
Atrage după sine un avertisment  sau aplicarea unei amenzi în mărime de  la unu  la trei  unităţi 

convenţionale. 
[Art.1311 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunile art.1311 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1311 introdus prin Ucazul din 02.11.87] 
Articolul 132. Încălcarea regulilor de transportare a unor substanţe 
                        şi obiecte periculoase în transportul feroviar,  
                        fluvial şi auto şi în transportul electric 
Încălcarea  regulilor de  transportare în transportul feroviar şi fluvial  cu  bagajul  de mănă, a unor 

substanţe şi obiecte  inflamabile otrăvitoare, uşor inflamabile, explozive şi toxice  - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale. 
Transportarea cu troleibuzul, tramvaiul, autobuzul, taxiul cu intinerar fix, precum şi predarea la bagaje 

sau în camera de păstrat bagaje - substanţelor explozive, uşor inflamabile, otrăvitoare şi toxice - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  două unităţi convenţionale. 
[Sancţiunile art.132 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.132 modificat prin Ucazul din 02.11.87] 
Articolul 133. Transportarea bagajului de mănă peste 
                       normele stabilite şi a bagajului netaxat 
Transportarea în transportul fluvial a bagajului de  mănă peste normele stabilite - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime  de 0,05 din unitatea convenţională. 
Transportarea bagajului de mănă peste normele stabilite în transportul feroviar - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de 0,05  din unitatea convenţională. 
Transportarea netaxată a bagajului cu troleibuzul, tramvaiul, cu autobuzul orăşenesc şi suburban şi cu 

taximetrul cu itinerar fix - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de 0,025 din unitatea convenţională pentru fiecare loc 

de bagaj. 
Transportarea  netaxată a bagajului cu autobuzul  interurban   - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de 0,05 din unitatea convenţională. 
[Sancţiunile art.133 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.133 modificat prin Ucazul din 02.11.87] 
Articolul 134. Călătoria fără bilet 
Călătoria persoanelor fără bilet sau fără achitarea taxei însoţitorului transportului (însoţitorului de tren, 

vagon, taxatorului):  
cu trenurile suburbane - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă  la  0,5 unităţi convenţionale; 
cu trenurile de comunicaţie locală şi de cursă lungă - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la două unităţi convenţionale. 
[Alin.1 subalin.1-2) în redacţia Legii nr.1037-XIII din 17.12.96] 
cu navele transportului fluvial - 



atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de pînă  la  o unitate convenţională; 
cu transportul urban în comun - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la 0,3 din unitatea convenţională; 
[Subalin.4 alin.1 modificat prin Legea nr.1324-XIII din 25.09.97] 
cu autobuzele de cursă interurbană şi internaţională - 
atrage după sine  aplicarea  unei   amenzi în mărime de pînă  la  o unitate convenţională; 
cu navele aeriene - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la   trei unităţi convenţionale. 
Neînmînarea biletului de către însoţitorul transportului contra taxei achitate sau înmînarea biletelor la un 

cost mai mic decît suma reală achitată de către călători - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 
Ducerea copiilor în vîrstă de la cinci la zece ani in transporturi fără bilet sau fără achitarea taxei 

însoţitorului transportului - 
atrage după sine aplicarea  unei amenzi în proporţie de  1/4  din amenda stabilită pentru călătoria fără 

bilet a unui pasager adult. 
[Art.134 modificat prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08.01, art.773] 
[Art.134 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1341. Nerespectarea în transportul auto a condiţiilor stabilite 
                         în licenţă şi/sau autorizaţie  
Nerespectarea în transportul auto a condiţiilor stabilite în licenţă şi/sau autorizaţie, eliberate de organele 

abilitate cu acest drept în conformitate cu legislaţia în vigoare, -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la cincizeci la 

o sută de unităţi convenţionale. 
[Art.1341 în redacţia LP407-XV din 02.12.04, MO237-240/24.12.04 art.1035] 
[Art.1341 introdus prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08.01, art.773] 
Articolul 1342. Nerespectarea regulilor de transportare  
                         a călătorilor şi bagajelor  
Neînregistrarea de către conducătorii mijloacelor de transport auto a biletelor de călătorie în borderoul 

de evidenţă a biletelor, cu excepţia transportului urban, -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci la cincizeci de unităţi convenţionale.  
Nerespectarea de către conducătorii mijloacelor de transport auto a regulilor de completare a Carnetului 

Foii de Parcurs (CFP) -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci la cincizeci de unităţi convenţionale.  
Modificarea (corectarea) intenţionată de către conducătorul mijlocului de transport auto a borderoului de 

evidenţă a biletelor de călătorie -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi de la treizeci la cincizeci de unităţi convenţionale.  
Admiterea la efectuarea transporturilor de călători şi bagaje a conducătorului mijlocului de transport 

auto care nu a fost supus examenului medical -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la cincizeci la 

şaptezeci de unităţi convenţionale.  
Admiterea la efectuarea transporturilor de călători şi bagaje a mijlocului de transport auto care nu a fost 

supus controlului tehnic -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la cincizeci la 

şaptezeci de unităţi convenţionale.  
Transportarea călătorilor fără documentele prevăzute de Regulamentul transporturilor auto de călători şi 

bagaje -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la şaptezeci la o sută de unităţi convenţionale. 
[Art.1342 introdus prin LP407-XV din 02.12.04, MO237-240/24.12.04 art.1035] 
Articolul 135. Încălcarea regulilor de asigurare a integrităţii  
                       încărcăturilor în transportul feroviar, fluvial şi auto 



Deteriorarea materialului rulant, a containerelor, mijloacelor flotante şi a altor  mijloace de transport, 
destinate  traficului  de încărcături, precum şi a  dispozitivelor de  trafic, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la   zece unităţi convenţionale. 
Deteriorarea plumburiilor şi a dispozitivelor de închidere  ale vagoanelor de marfă, automobilelor, 

remorcilor de automobile, containerelor, calelor şi altor magazii de alte  mijloace  flotante, 
ruperea  plumburiilor de pe ele; deteriorarea unor unităţi de încărcături şi a ambalajului lor, a unor pachete, 
a grilajelor de la punctele de manipulare, a mărfurilor de la staţiile de cale ferată, de la staţiile de 
autocamioane, de la punctele (rampele) de containere, de la porturi (debarcadere) şi depozite, ce se folosesc 
pentru executarea operaţiilor legate de traficul de mărfuri, precum şi aflarea, fărăpermisiunea cuvenită, pe 
teritoriul punctelor de manipulare a  mărfurilor,  al punctelor (rampelor) decontainere al zonelor 
(sectoarelor) de manipulare a mărfurilor din porturi  (debarcadere), al  ecluzelor şi al depozitelor sus-
menţionate - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,1 pînă la cinci unităţi convenţionale. 
[Sancţiunile art.135 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 136. Încălcarea regulilor îndreptate spre asigurarea 
                       integrităţii încărcăturilor în transportul aerian 
Deteriorarea  plumburiilor şi a dispozitivelor de închidere, ale containerelor, ruperea plumburiilor de pe 

ele, deteriorarea unor unităţi de încărcături  şi  a ambalajului  lor, a pachetelor, precum şi a grilajelor de pe 
depozitele, ce se folosesc pentru executarea operaţiunilor legate de traficul de mărfuri în transportul aerian, -  

atrage  după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
Deteriorarea containerelor şi a mijloacelor de transport, destinate traficului de mărfuri în transportul 

aerian, - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  zece unităţi convenţionale. 
[Sancţiunile art.136 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 137. Deteriorarea drumurilor, pasajelor de 
                        nivel şi a altor instalaţii rutiere 
Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, a altor instalaţii rutiere sau a  mijloacelor tehnice de dirijare 

a circulaţiei rutiere, precum şi crearea de obstacole pentru circulaţia  rutieră, inclusiv prin murdărirea 
îmbrăcămintei rutiere - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de la zece la cincisprezece  unităţi convenţionale. 
[Art.137 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01 art.767] 
[Sancţiunea art.137 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.137 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 1371. Încălcarea regulilor de folosire a drumurilor 
Circulaţia pe drumurile naţionale a mijloacelor de transport cu şenile, cu tracţiune animală, precum şi a 

celor neechipate corespunzător, care  transportă  încărcături  a  căror scurgere poate provoca acoperirea cu 
gheaţă a îmbrăcămintei rutiere în perioada  de iarnă şi diminuarea siguranţei circulaţiei rutiere, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de  pînă  la  cinci unităţi convenţionale. 
[Art.1371 introdus prin Legea nr.909-XIII din 04.07.96] 
Articolul 138. Încălcarea  regulilor de  protecţie a benzii de  
                       delimitare a regulilor de folosire a terenurilor  
                       zonei de protecţie a drumului 
Aratul unor porţiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea 

plantaţiilor, întoarcerea stratului înţelinit şi  excavarea  solului evacuarea apelor de canalizaţie, industriale, 
ameliorative şi de scurgere în  instalaţii de derivaţie  a apei  şi în rezerve, dacă  se  efectuează pe  banda  de 
delimitare a autodrumurilor fără coordonare  cu  organele rutiere, precum şi aţîţarea focului pe banda 
de  delimitare  şi  mai aproape de 100 de metri de podurile de lemn, fumatul pe podurile de lemn şi pe 
podurile cu pardoseală de lemn - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
Executarea, în zona de protecţie a  drumului,  de  împrejmuiri  sau plantaţii care pot provoca înzăpezirea 



drumului ori împiedica vizibilitatea, precum şi amplasarea, în această zonă, de construcţii,instalaţii şi 
panouri publicitare, fără  autorizarea  respectivă  a organului de administrare a drumului, - 

atrag după sine aplicarea  unei  amenzi  în  mărime de  pînă  la cincisprezece unităţi convenţionale. 
Executarea în zona de protecţie a drumului a unor  lucrări  care  ar periclita 

stabilitatea, integritatea,  ar vicia  aspectul estetic al drumului sau ar modifica regimul apelor subterane, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Art.138 modificat prin Legea nr.909-XIII din 04.07.96] 
Articolul 139. Încălcarea de  către deţinătorii de terenuri 
                       a regulilor de protecţie a autodrumurilor  
                       şi a construcţiilor rutiere 
Neîndeplinirea de către deţinătorii de terenuri a obligaţiunilor deamenajare, reparare şi curăţire regulată 

a pistelor  pentru pietoni şi a punţilor de trecere în limitele porţiunilor de teren, date în seama lor, fiind 
mărginaşe cu banda de delimitare a autodrumurilor şi aflîndu-se în zona  centrelor populate, situate de-a 
lungul drumurilor de  importanţă republicană  şi locală, precum  şi  neîndeplinirea  obligaţiunilor de 
întreţinere în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor  de la marginea porţiunilor de teren, date în 
seama lor, sau a căilor de acces la autodrumul de folosinţă generală, inclusiv punţile de trecere, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la trei unităţi 
convenţionale. 

[Art.139 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.139 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1391. Eschivarea de la participarea la construcţia  
                         şi reparaţia autodrumurilor  
Eschivarea  colhozurilor,  sovhozurilor,  întreprinderilor industriale,  de transporturi, de construcţii şi a 

altor  întreprinderi şi  organizaţii  economice  de  la  participarea  la construcţia şi reparaţia autodrumurilor - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi persoanelor cu  funcţii   de răspundere în mărime de pînă la trei 

unităţi convenţionale.  
Încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, de înlăturare a deranjamentelor pricinuite drumului în 

urma executării lucrărilor indicate în autorizaţia eliberată de organul de administrare a drumului - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de  pînă  la  cinci unităţi convenţionale. 
Sustragerea de la îndeplinirea lucrărilor, de la înlăturarea deranjamentelor pricinuite drumului în urma 

executării lucrărilor, indicate în autorizaţia eliberată de organul de administrare a drumului, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.1391 completat prin Legea nr.909-XIII din 04.07.96] 
[Sancţiunile art.1391 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1391 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 140. Încălcarea regulilor de întreţinere 
                       a drumurilor, pasajelor de nivel şi 
                        a altor instalaţii rutiere 
Încălcarea regulilor de întreţinere a drumurilor, pasajelor de nivel şi  a altor instalaţii rutiere în stare de 

siguranţă pentru circulaţie sau neluarea de măsuri pentru interzicerea la timp ori pentru limitarea circulaţiei 
pe unele porţiuni  ale drumurilor, cînd  folosirea lor periclitează securitatea circulaţiei, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere, responsabile pentru 
starea drumurilor, a pasajelor de nivel şi a altor instalaţii rutiere, în mărime de  la zece la 
cincisprezece  unităţi convenţionale. 

[Art.140 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Sancţiunea art.140 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 141. Încălcarea Regulilor de protecţie a 
                       conductelor magistrale 
Încălcarea Regulilor de protecţie a conductelor magistrale - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea  unei   amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi 



convenţionale şi aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - de pînă la zece unităţi 
convenţionale. 

[Sancţiunea art.141 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 142. Activitatea în domeniul telecomunicaţiilor fără 
                        licenţă sau autorizaţie ori în cazul suspendării 
                        sau încetării acţiunii lor 
Desfăşurarea activităţii în domeniul telecomunicaţiilor sau utilizarea frecvenţelor radio fără licenţă 

ori  fără autorizaţia eliberată de organul abilitat - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la şaptezeci şi   cinci de unităţi 

convenţionale cu  sau  fără   confiscarea echipamentului. 
Importul, furnizarea sau comercializarea echipamentelor şi cablurilor pentru necesităţile 

telecomunicaţiilor, informaticii şi activităţii poştale necertificate şi/sau  nemarcate în conformitate cu 
procedura de certificare de către organismul  de certificare a produselor din domeniul telecomunicaţiilor, 
informaticii şi  activităţii poştale - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere de la treizeci la şaptezeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

Instalarea sau utilizarea echipamentelor de radiocomunicaţii în mijloacele de transport fără autorizaţia 
eliberată de Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la trei la douăzeci de unităţi convenţionale cu sau 
fără confiscarea echipamentului.  

[Art.142 al.4) exclus prin LP522 din 18.12.03, MO19-21/30.01.04 art.123] 
[Art.142 al.4) modificat prin LP746 din 21.12.01 MO23/12.02.02 art. 108] 
[Art. 142 modificat prin LP342 din 06.07.01 MO94 din 10.08.01, art.734] 
[Art.142 în redacţia Legii nr.987-XIII din 15.10.96] 
[Sancţiunile art.142 modificate prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1421. Nerespectarea condiţiilor stabilite în 
                         licenţă sau autorizaţie 
Nerespectarea condiţiilor stabilite în licenţa sau autorizaţia, eliberate de Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică, ori în licenţa sau  autorizaţia,  eliberate  de Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la cincizeci la 
trei sute de unităţi convenţionale. 

Nerespectarea condiţiilor şi normelor de difuzare a programelor audiovizuale, stabilite de Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului şi Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la cincizeci la 
două sute cincizeci de unităţi convenţionale. 

Emiterea pe altă frecvenţă sau canal, nerespectarea datelor tehnice, a zonei sau a parametrilor tehnici, 
prevăzuţi în licenţa de emisie, - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la două sute la 
trei sute de unităţi convenţionale. 

Difuzarea publicităţii cu încălcarea prevederilor legale - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la două sute 

cincizeci la cinci sute de unităţi convenţionale. 
Continuarea activităţii după suspendarea sau retragerea licenţei de emisie sau a deciziei de autorizare - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de trei mii 

de  unităţi convenţionale. 
[Art.1421 modificat prin LP522 din 18.12.03, MO19-21/30.01.04 art.123] 
[Art.1421 al.1) modificat prin LP746 din 21.12.01, MO23/12.02.02 art.108] 
[Art.1421 modificat prin LP342 din 06.07.01, MO94/10.08.01, art.734] 



[Art.1421  completat prin LP1168 din 26.07.00, MO106/24.08.00] 
[Art.1421 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1422. Transmiterea frecvenţei radio asignate, licenţei 
                         sau autorizaţiei unei alte persoane 
Transmiterea frecvenţei radio asignate, precum şi a licenţei sau autorizaţiei eliberate de Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică unei alte persoane juridice sau fizice - 
atrage după sine aplicarea  unei amenzi cetăţenilor  în mărime de la cinci la douăzeci  de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu  funcţii de răspundere  în  mărime de la douăzeci la şaptezeci şi cinci de 
unităţi convenţionale. 

[Art. 1422 modificat prin LP746 din 21.12.01 MO23/12.02.02 art. 108] 
[Art. 1422 modificat prin LP342 din 06.07.01 MO94/10.08.01 art.734] 
[Art.1422 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1423. Utilizarea sau conectarea la reţelele de tele- 
                         comunicaţii a echipamentelor şi cablurilor de 
                         telecomunicaţii necertificate şi nemarcate 
Utilizarea sau conectarea la reţelele de telecomunicaţii a echipamentelor şi cablurilor 

de telecomunicaţii necertificate şi nemarcate de Ministerul Dezvoltării Informaţionale sau de organul 
abilitat de minister - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime  de la cinci la douăzeci 
de unităţi convenţionale  şi persoanelor cu funcţii de răspundere de la douăzeci la şaizeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1423 modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70] 
[Art.1423 modificat prin LP746 din 21.12.01 MO23/12.02.02 art.108] 
[Art.1423 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
  
Articolul 1424. Conectarea neautorizată sau admiterea conectării 
                         neautorizate la reţelele de telecomunicaţii 
Conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate a aparatelor  telefonice sau altor 

echipamente terminale la liniile de abonat sau la taxofoane şi a aparatelor de radio, televizoarelor şi  a 
altor  mijloace de  telecomunicaţii  la  reţelele  de  telecomunicaţii radiofonice sau televizate - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cinci la  cincisprezece unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii  de răspundere de la cincisprezece la cincizeci de unităţi 
convenţionale.  

Conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate a reţelei de telecomunicaţii a 
unui proprietar la reţeaua de telecomunicaţii a altui proprietar sau la reţeaua publică de telecomunicaţii - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de  la zece la  cincizeci de unităţi 
convenţionale şi  persoanelor cu funcţii  de răspundere de la douăzeci la două sute cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1424 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1425. Refuzul neîntemeiat al titularului de licenţă de a 
                         conecta la reţeaua sa de telecomunicaţii a reţelei 
                        de telecomunicaţii a unui alt titular de licenţă 
Refuzul neîntemeiat al titularului de licenţă de a conecta, conform condiţiilor stabilite în licenţă, la 

reţeaua sa de telecomunicaţii a reţelei de telecomunicaţii a unui alt titular de licenţă - 
atrage după sine aplicarea  unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în  mărime de la cincizeci 

la o sută şaptezeci şi  cinci  de unităţi convenţionale. 
[Art.1425 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1426. Utilizarea sau transmiterea neautorizată   
                         a resurselor de numerotare 
Utilizarea sau  transmiterea neautorizată  a resurselor de numerotare - 



atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu  funcţie de răspundere în mărime de la trei  sute la 
o mie cinci  sute de unităţi convenţionale. 

[Art.1426 introdus prin L295-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.749] 
Articolul 143. Încălcarea normelor de emisie radioelectrică şi de 
                       perturbaţii industriale admisibile pentru radiorecepţie,  
                       împiedicarea recepţionării programelor audiovizualului  
                       au a funcţionării echipamentelor şi liniilor programelor  
                       audiovizualului sau a funcţionării echipamentelor şi  
                        liniilor de telecomunicaţii 
Încălcarea normelor de emisie radioelectrică şi de perturbaţii industriale admisibile pentru radiorecepţie, 

împiedicarea recepţionării programelor audiovizualului sau a funcţionării echipamentelor şi liniilor de 
telecomunicaţii - 

atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la o sută de unităţi 
convenţionale. 

[Art.143 în redacţia Legii nr.987-XIII din 15.10.96] 
[Art.143 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1431. Încălcarea regulilor de protecţie a liniilor 
                          şi instalaţiilor de telecomunicaţii 
Încălcarea regulilor de  protecţie a liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii prin fir şi cablu - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de  la cinci  la zece unităţi convenţionale 

şi persoanelor cu funcţii de răspundere de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.1431 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1432. Crearea şi operarea mijloacelor de 
                         telecomunicaţii susceptibile să cauzeze 
                         prejudicii sănătăţii oamenilor 
Crearea şi operarea mijloacelor de telecomunicaţii susceptibile să 

cauzeze   prejudicii sănătăţii oamenilor care locuiesc în zona de influenţă dăunătoare a lor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la o sută de unităţi convenţionale cu 

sau fără confiscarea echipamentului. 
[Art.1432 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1433. Transmiterea în traficul serviciilor de 
                          radioamator a informaţiilor interzise 
Transmiterea în traficul serviciilor de radioamator a informaţiilor interzise de Regulamentul 

radioamatorilor şi de alte acte normative - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la două la douăzeci de unităţi 

convenţionale. 
[Art.1433 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1434. Francarea trimiterilor poştale cu mărci 
                         poştale utilizate sau neautorizate 
Francarea trimiterilor poştale cu mărci poştale utilizate sau neautorizate de Ministerul Dezvoltării 

Informaţionale - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
[Art.1434 modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70] 
[Art.1434 modificat prin LP746 din 21.12.01 MO23/12.02.02 art. 108] 
[Art.1434 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 144. Executarea lucrărilor în domeniul telecomunicaţiilor 
                        fără acordul proprietarului funciar sau de obiecte 
                        ori fără hotărărea instanţei de judecată privind 
                        executarea acestor lucrări 
Executarea lucrărilor în domeniul telecomunicaţiilor fără acordul proprietarului  funciar  sau de obiecte 



ori fără hotărărea instanţei  de judecată privind executarea acestor lucrări - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de o sută 

cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.144 în redacţia Legii nr.987-XIII din 15.10.96] 
[Art.144 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1441. Executarea lucrărilor de amenajare şi de  
                         transferare a reţelelor de telecomunicaţii  
                         la construcţie (reconstrucţie) fără condiţii  
                         tehnice sau fără a le respecta 
Executarea lucrărilor de amenajare şi de transferare a reţelelor de telecomunicaţii la construcţia 

(reconstrucţia) clădirilor, drumurilor, podurilor şi altor obiecte fără  condiţiile tehnice stabilite de 
proprietarii reţelelor de telecomunicaţii sau fără a le respecta - 

atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi  de la  cinci  la  o sută cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1441 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1442. Executarea lucrărilor de construcţie în zonele 
                         de protecţie a liniilor şi instalaţiilor de 
                          telecomunicaţii fără autorizaţie 
Executarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie  a liniilor şi instalaţiilor  de telecomunicaţii 

fără permisiunea proprietarului liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la treizeci  de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere de la treizeci la şaptezeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1442 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1443. Împiedicarea întreprinderilor de telecomunicaţii 
                        de a instala reţele de telecomunicaţii 
Împiedicarea întreprinderilor de telecomunicaţii de a instala reţele de telecomunicaţii în, pe, deasupra 

sau sub teritoriul  proprietăţii funciare, poduri, străzi, tuneluri, clădiri, colectoare, zone  închise, păduri, ape 
- 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la o sută cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1443 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1444. Împiedicarea neîntemeiată a instalării dispozitivelor  
                          şi construcţiilor pentru servicii de poştă 
Împiedicarea neîntemeiată a instalării cutiilor poştale, automatelor poştale, căsuţelor poştale, altor 

dispozitive şi construcţii pentru servicii de  poştă în locurile coordonate cu  organele  administraţiei publice 
locale - 

atrage după sine aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1444 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 145. Refuzul neîntemeiat de a presta servicii 
                        publice de telecomunicaţii sau poştale 
Refuzul neîntemeiat de a presta servicii publice de telecomunicaţii sau 

poştale utilizatorului care se află în zona de acţiune a operatorului - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de la cinci la 

douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.145 în redacţia Legii nr.987-XIII din 15.10.96] 
[Art.145 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1451. Discriminarea la prestarea serviciilor 
                          publice de telecomunicaţii sau poştale 
Discriminarea de orice natură a utilizatorului la prestarea serviciilor publice de telecomunicaţii sau 

poştale - 



atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de la cinci la 
treizeci de unităţi convenţionale. 

[Art.1451 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1452. Neachitarea plăţilor pentru frecvenţele radio 
                         acordate sau aplicarea de tarife 
                         discriminatorii la prestarea serviciilor  
                          publice de telecomunicaţii sau poştale  
Neachitarea plăţilor pentru frecvenţele radio acordate -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cinci la douăzeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la douăzeci la o sută de unităţi convenţionale.  
Aplicarea de tarife discriminatorii la prestarea serviciilor publice de telecomunicaţii sau poştale -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la zece la 

douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1452 în redacţia LP746 din 21.12.01 MO23/12.02.02 art. 108] 
[Art. 1452 modificat prin LP342 din 06.07.01, MO94-96/10.08.01] 
[Art.1452 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1453. Împiedicarea accesului la serviciile 
Împiedicarea  accesului utilizatorului la serviciile  publice  de telecomunicaţii sau poştale - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la treizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.145/3 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1454. Împiedicarea neîntemeiată a accesului 
                         la reţeaua de telecomunicaţii sau la 
                         serviciile publice de telecomunicaţii 
Împiedicarea neîntemeiată de către operator a accesului concurenţilor la reţeaua de telecomunicaţii sau 

la serviciile publice de telecomunicaţii - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la cincizeci 

la o sută cincizeci  de  unităţi convenţionale. 
[Art.1454 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
 Articolul 146. Blocarea sau deconectarea premeditată 
                        a instalaţiilor de telecomunicaţii 
Blocarea sau deconectarea premeditată a instalaţiilor  de telecomunicaţii - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la douăzeci la douăzeci şi cinci de 

unităţi convenţionale. 
[Art.146 în redacţia Legii nr.987-XIII din 15.10.96] 
[Art.146 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1461. Deteriorarea liniilor, instalaţiilor şi 
                         echipamentelor de telecomunicaţii 
Deteriorarea liniilor de telecomunicaţii prin fir şi cablu, dulapurilor repartitoare, taxofoanelor, cabinelor 

telefonice, automatelor de schimbat monede şi altor instalaţii şi echipamente de telecomunicaţii - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la două sute cincizeci de unităţi 

convenţionale. 
[Art.1461 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1462. Deteriorarea sau deschiderea neautorizată a 
                         dispozitivelor şi a construcţiilor pentru 
                         servicii de poştă 
Deteriorarea sau deschiderea neautorizată a  cutiilor  poştale, automatelor poştale, căsuţelor poştale, 

altor dispozitive şi construcţii pentru servicii de poştă - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 
[Art.1462 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
Articolul 1463. Predarea spre expediere a obiectelor care  



                         prezintă pericol sau a obiectelor cu caracter obscen 
Predarea spre  expediere  prin orice trimitere poştală a  obiectelor fără a declara natura reală a lor, care 

pun în pericol la manipulare sau transport sănătatea oamenilor, şi a obiectelor cu caracter obscen - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi 

cinci de unităţi convenţionale şi  a unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere de la douăzeci şi cinci 
la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.1463 introdus prin Legea nr.987-XIII din 15.10.96] 
  

CAPITOLUL 11 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL 

GOSPODĂRIEI COMUNALE ŞI DE LOCUINŢE ŞI CEL DE AMENAJĂRI 
Articolul 147. Încălcarea modului de luare la evidenţă a cetăţenilor     
                        şi termenelor de instalare a locatarilor în casele de 
                        locuit şi în încăperile de locuit 
Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a modului de luare la  evidenţă a cetăţenilor, care 

au nevoie  de  îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, a  modului de scoatere de la evidenţă şi de acordare a 
încăperilor de locuit cetăţenilor,    nerespectarea termenelor  stabilite de instalare a locatarilor în casele de 
locuit  şi în încăperile de locuit - 

atrage  după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Art.147 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 148. Încălcarea regulilor de folosire a caselor de locuit      
                               şi a încăperilor de locuit 
Încălcarea regulilor de folosire a caselor de locuit şi a încăperilor de locuit, de întreţinere sanitară a 

locurilor de folosinţă în comun, a palierelor, ascensoarelor, scărilor, a spaţiilor de lăngă imobile, încălcarea 
regulilor de exploatare a caselor de locuit, a încăperilor de locuit şi a instalaţiilor tehnice, întreţinerea lor 
fără spirit gospodăresc, precum şi reamenajarea şi resistematizarea samovolnică a caselor de locuit şi a 
încăperilor de locuit, folosirea lor contrar destinaţiei lor, deteriorarea caselor de locuit, a încăperilor de 
locuit a instalaţiilor şi a obiectelor lor de amenajare -  

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la 0,1 la trei unităţi 
convenţionale şi aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la cinci unităţi 
convenţionale. 

[Art.148 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 149. Construcţii neautorizate 
Executarea construcţiilor de orice categorie, indiferent de tipul de proprietate, a lucrărilor de modificare, 

reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor fără certificatul de urbanism şi 
autorizaţia de construire, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în 
construcţii fără licenţa eliberată în modul stabilit - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la două sute la cinci sute de unităţi 
convenţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere - de la cinci sute la o mie de unităţi convenţionale, 
cu demolarea construcţiilor neautorizate. 

Notă: Se consideră neautorizate construcţiile de orice categorie, indiferent de tipul de proprietate, 
precum şi lucrările de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, 
executate fără certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire. 

Demolarea construcţiilor neautorizate se execută de către proprietar pe cont propriu sau, în mod forţat, 
de către autorităţile administraţiei publice locale - din contul proprietarului. 

[Art.149 în redacţia LP437 din 27.07.01, MO108/06.09.01 art. 832] 
Articolul 1491. Încălcarea regulilor de construire a căsuţelor de       
                         vară din livezi, precum şi de organizare   
                         şi conducere a pomiculturii colective  
Înfăptuirea de către cetăţeni a construcţiei căsuţelor de vară din livezi fără coordonarea cuvenită a 



proiectului sau prin devierea de la normele, prevăzute din legislaţia, care era în vigoare  la   începutul 
construcţiei, - 

atrage  după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
Încălcarea regulilor de primire în răndurile membrilor întovărăşirii colective; valorificarea lotului de 

pămînt, repartizat  pentru livadă colectivă, fără proiectul de organizare a teritoriului ei şi de ridicare de 
construcţii  pe el ori prin  încălcarea acestui proiect; permiterea  construcţiei căsuţelor de vară din livezi 
fără  coordonarea cuvenită  a  proiectului sau prin devierea de la normele  prevăzute de legislaţia, care era în 
vigoare la începutul construcţiei, luarea în primire pentru exploatare a unor astfel de căsuţe; înfăptuirea de 
construcţii pe teritoriul livezii colective a unor clădiri şi instalaţii de folosinţă generală fără 
coordonarea  cuvenită a proiectului ori prin devierea de la el; eliberarea nelegală a materialelor e 
construcţie, folosirea  nelegală a mijloacelor de transport, a mecanismelor, a forţei de muncă, atragerea 
nelegală a organizaţiilor,   nespecializate de construcţii la construirea obiectivelor întovărăşirii pomicole - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la zece 
unităţi convenţionale. 

[Art.1491 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1491 introdus prin Ucazul din 20.11.86] 
Articolul 1492. Încălcarea legislaţiei şi documentelor 
                        normative în construcţii 
Sustragerea de la obligaţia furnizării de date şi informaţii, necesare activităţii de amenajare a teritoriului 

şi de urbanism, ce  se conţin  în  băncile  de  date şi  sistemele  informaţionale, precum şi furnizarea de date 
şi informaţii neautentice; lipsa nemotivată  de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, urmare 
convocării făcute de executant, precum şi convocarea nejustificată, de către acesta, a factorilor interesaţi; 
nesolicitarea de către investitor sau executant a soluţiilor de remediere a defectelor apărute în timpul 
execuţiei referitoare la exigenţele esenţiale; neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru 
remedierea defectelor sesizate în proiect, referitoare la exigenţele esenţiale; neaplicarea de către executant a 
soluţiilor stabilite de proiectant sau expert pentru rezolvarea neconformităţilor, defectelor sau 
neconcordanţelor apărute  în  timpul execuţiei; neprecizarea în proiect a  categoriei de 
importanţă  a  construcţiei  şi 
nestabilirea fazelor determinante  aleexecuţiei  supuse controlului calităţii; prevederea  în  proiect  sau 
utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să 
se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale; neconvocarea factorilor care  trebuie 
să  participle la verificarea lucrărilor  ajunse  în  faze determinante  ale  execuţiei şi neasigurarea condiţiilor 
de  verificare; nesesizarea  în termen de 24 de ore a Inspecţiei de Stat în Construcţii încazul producerii unor 
accidente tehnice la construcţiile în execuţie, precum  şi la cele în exploatare; avizarea şi aprobarea 
documentaţiei de proiect, de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi autorizarea lucrărilor 
de  modernizare, modificare, transformare, consolidare şi reparaţii ale construcţiilor cu încălcarea legislaţiei 
în vigoare sau a documentelor normative; încălcarea  prevederilor din documentele normative referitoare la 
exigenţele esenţiale; recepţionarea construcţiei  cu încălcarea prevederilor legale sau exploatarea acesteia 
fără recepţie; necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale; 
neîndeplinirea termenelor-limită prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul 
urbanismului sau neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cinci la  cincisprezece unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu  funcţii  de răspundere - de la zece la patruzeci de unităţi convenţionale. 

Stabilirea, în cadrul expertizei  tehnice a unor proiecte sau lucrări de construcţii a unor soluţii care pot 
determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor  corespunzător  exigenţelor esenţiale; 
neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniţială, la terminarea lucrărilor de 
construcţii; neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier atestaţi 
conform prevederilor legale; interzicerea sau  obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, 
neprezentarea documentelor şi actelor solicitate de persoane cu atribuţii de control, conform prevederilor 
legale; proiectarea, verificarea, expertizarea sau realizarea construcţiilor ori executarea de modificări ale 



acestora fără respectarea documentelor normative privind rezistenţa  şi stabilitatea construcţiilor; executarea 
de modificări ori demolarea integrală sau parţială a construcţiilor cu încălcarea prevederilor referitoare la 
autorizarea şi executarea acestora, precum şi neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în 
exploatare a construcţiilor, referitoare la rezistenţă şi stabilitate, neexecutarea  lucrărilor de  întreţinere, 
reparaţii  şi consolidare  care decurg din această urmărire; realizarea de construcţii 
fără  proiect  sau  pe  baza  proiectelor neverificate de specialişti verificatori, de proiecte atestaţi conform 
prevederilor legale; realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări care pot afecta 
exigenţele esenţiale fără proiect verificat de specialişti verificatori de proiecte atestaţi conform prevederilor 
legale; organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi asigurare a calităţii, inclusiv 
realizarea de construcţii  fără responsabili tehnici atestaţi conform prevederilor legale; falsificarea 
sau  întocmirea necorectă a documentelor de execuţie şi a celor privind încercările şi analizele în construcţii, 
fabricarea şi comercializarea materialelor şi articolelor de construcţie fără documentele de confirmare a 
calităţii; neglijarea sau neîndeplinirea prescripţiilor Inspecţiei de Stat în Construcţii, - 

[Art.1492 al.2) modificat prin LP437 din 27.07.01, MO108/06.09.01 art. 832] 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincisprezece  la douăzeci şi cinci de 

unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la patruzeci la şaptezeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1492 introdus prin Legea nr.722-XIII din 02.02.96] 
Articolul 150. Încălcarea regulilor de amenajare a 
                        oraşelor şi a altor centre populate 
Încălcarea regulilor de amenajare a teritoriilor din oraşe şi  din alte centre populate, precum şi 

nerespectarea regulilor de  asigurare a curăţeniei şi ordinii în oraşe şi în alte centre populate - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la 0,1 la o unitate 

convenţională şi aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la  cinci  unităţi 
convenţionale. 

[Art.150 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 151. Vătămarea sau tăierea samovolnică a 
                        plantelor din zonele verzi ale oraşelor  

            şi ale altor centre populate 
Vătămarea  plantelor din spaţiile verzi, tăierea sau strămutarea lor samovolnică în alte locuri în timpul 

efectuării construcţiilor pe unele porţiuni de teren, care în  momentul  construcţiei au zone verzi fără 
permisiunea organului executiv al autoadministrării locale, precum şi neluarea de  către cetăţeni şi de către 
persoanele cu funcţii de răspundere  a  unor  măsuri pentru protecţia  zonelor verzi, aflate  în administrarea 
lor, atitudinea neglijentă faţa de  ele - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi 
convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor  cu  funcţii  de răspundere - pînă la 
zece unităţi convenţionale. 

[Art.151 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.151 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
  

CAPITOLUL 12 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN 
DOMENIUL COMERŢULUI, FINANŢELOR 

ŞI INDUSTRIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI 
Articolul 152. Încălcarea regulilor de comerţ 
Încălcarea la întreprinderile comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de  tipul  de proprietate şi 

forma juridică  de organizare, precum şi de către persoanele fizice care practică comerţul, a regulilor de 
comerţ, constînd în: 

1) înşelarea cumpărătorilor la măsurat, la cîntar, la achitare - 



atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale; 

2) vînzarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării, a termenului de valabilitate sau cu termenul de 
valabilitate expirat - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci şi cinci la cincizeci de unităţi 
convenţionale, cu confiscarea  mărfurilor  ce constituie obiectul contravenţiei; 

[Art.152 pct.2) sanc. modificată prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 
3) nerespectarea regulilor de folosire a aparatelor de măsurat şi de cîntărit sau  utilizarea unor aparate de 

măsurat şi de cîntărit defectate, neverificate sau neplumbuite -       
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de la  cinci  la douăzeci  şi  cinci de unităţi 

convenţionale, cu  confiscarea aparatelor de măsurat şi cîntărit ce nu pot fi reparate; 
4) încălcarea regimului de lucru, stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale; 
5) încălcarea modului de formare şi aplicare a preţurilor libere (de piaţă) şi a celor  de stat 

cu  amănuntul,  precum  şi  a  tarifelor, nerespectarea modului stabilit de rotunjire a preţurilor cu amănuntul 
- 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la cincizeci de unităţi convenţionale; 
6) lipsa indicatoarelor de preţuri sau a meniurilor la mărfurile destinate  comercializării  ori întocmirea 

lor cu  încălcarea  regulilor stabilite - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la douăzeci de unităţi convenţionale; 
7) încălcarea modului de recepţionare, de întocmire a documentelor sau de decontare pentru mărfurile 

primite în consignaţie de la populaţie - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la douăzeci de unităţi convenţionale; 
8) comercializarea mărfurilor de folosinţă îndelungată fără indicarea în  documentele de însoţire a 

termenelor de garanţie, fără paşaport tehnic sau alt document de model stabilit ce îl  înlocuieşte, precum  şi 
fără traducerea în limba moldovenească sau în alte limbi, în modul stabilit de legislaţie, a 
informaţiei  privind  condiţiile de folosire eficientă şi inofensivă a mărfurilor de import, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.152 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.152 în redacţia Legii nr.1145-XIII din 09.04.97] 
[Art.152 modificat prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
[Art.152 în redacţia Legii nr.1158-XII din 04.08.92] 
 Articolul 1521. Prezentarea unei informaţii neautentice 
                          sau incomplete privind caracteristicile 
                          produselor (mărfurilor) şi serviciilor 
Prezentarea consumatorului  a unei informaţii neautentice sau incomplete privind   caracteristicile 

produselor (mărfurilor) şi serviciilor, trecerea sub tăcere a indicilor calitativi,  a proprietăţilor produselor 
(mărfurilor), a regulilor de folosire a lor - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 
[Art.1521 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1521 introdus prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 1522. Falsificarea produselor (mărfurilor), folosirea 
                         ilicită a emblemei comerciale străine 
Falsificarea produselor (mărfurilor), folosirea ilicită a emblemei comerciale străine - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincisprezece la  douăzeci  şi cinci de unităţi 

convenţionale cu sau fără confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul contravenţiei. 
[Sancţiunea art.1522 în redacţia Legii nr.981-XIII din 19.09.96] 
[Art.1522 introdus prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 1523. Comercializarea produselor (mărfurilor), 
                          supuse certificării obligatorii, fără 



                         certificat sau marca de conformitate 
Comercializarea produselor (mărfurilor), supuse certificării obligatorii, fără certificatul, eliberat de 

organul competent, sau marca de conformitate ce ar confirma că  produsul corespunde  cerinţelor înaintate - 
atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de la douăzeci şi cinci  la cincizeci de unităţi 

convenţionale. 
[Art.1523 modificat prin LP80-XVI din 13.05.05, MO77-79/03.06.05 art.337] 
[Art.1523 al.1 sanc. modificată prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 
[Art.1523 al.2) exclus prin LP104 din 13.03.03, MO87/23.05.03 art.400] 
[Art.1523 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1523 introdus prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 1524. Folosirea ilegală a codului liniar 
Folosirea ilegală a codului liniar la marcarea  produsului   - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi de la zece la şaptezeci  şi cinci  de  unităţi convenţionale, cu sau 

fără confiscarea produsului marcat  cu acest semn. 
[Art.1524 introdus prin Legea nr.735-XIII din 20.02.96] 
Articolul 1525. Producerea, comercializarea, transportarea sau 
                          păstrarea băuturilor alcoolice falsificate 
Producerea, comercializarea, transportarea sau păstrarea în scop de comercializare pentru obţinerea de 

profit a băuturilor alcoolice falsificate - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci pînă la trei sute  de unităţi 

convenţionale, cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul contravenţiei. 
[Art.1525 modificat prin Legea nr.145-XIV din 24.09.98] 
[Art.1525 introdus prin Legea nr.822-XIII din 26.04.96] 
Articolul 1526. Încălcarea regulilor de preschimbare a 
                         mărfurilor nealimentare procurate în 
                         reţeaua de comerţ cu amănuntul 
Încălcarea regulilor de preschimbare a mărfurilor nealimentare procurate în reţeaua de comerţ cu 

amănuntul, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică a unităţii respective, ce 
se  exprimă  prin refuzul neîntemeiat de a permite consumatorului  să-şi realizeze dreptul de a preschimba 
sau înapoia marfa necalitativă, -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.1526 introdus prin Legea nr.1145-XIII din 09.04.97] 
  
Articolul 1527. Încălcarea regulilor de clasificare a 
                         întreprinderilor de alimentaţie publică pe           
                         categorii de încadrare după nivelul de servire 
Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a regulilor de clasificare a întreprinderilor de 

alimentaţie publică pe categorii de încadrare după nivelul de servire, indiferent de tipul de proprietate şi 
forma organizatorico-juridică, ce se exprimă prin:  

1) desfăşurarea activităţii în sfera alimentaţiei publice de către subiecţii activităţii comerciale fără 
certificatul de clasificare  în categoria respectivă, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale; 
2) nerespectarea cerinţelor impuse de categoria atribuită subiectului activităţii comerciale, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale; 
3) neafişarea la loc vizibil a certificatului  de  clasificare  a subiectului activităţii comerciale în categoria 

respectivă, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1527 introdus prin Legea nr.1145-XIII din 09.04.97] 
Articolul 1528. Încălcarea regulilor de achiziţionare de 
                         la populaţie a metalelor şi pietrelor  



                         preţioase în articole şi deşeuri şi 
                         de comercializare a lor cu amănuntul 
Achiziţionarea  de la populaţie a metalelor preţioase (în  lingouri, metal nativ, şlic, sîrmă, plăci şi 

detalii), a semifabricatelor pentru producerea giuvaericalelor şi protezelor dentare, a articolelor din metale 
preţioase destinate producţiei şi lucrărilor de  laborator,  a deşeurilor de producţie şi a pietrelor preţioase (în 
stare neprelucrată), precum şi a diamantelor brute şi a semifabricatelor din ele, a diamantului tehnic - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci sute la o mie de unităţi convenţionale, cu 
confiscarea bunurilor ce  constituie obiectul contravenţiei.      

Legalizarea valorilor achiziţionate de la populaţie fără eliberarea către predător a unei chitanţe tipizate 
sau cu eliberarea chitanţei fără a se indica, în modul stabilit, datele corespunzătoare despre valorile predate - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la o sută la trei sute de unităţi convenţionale, cu 
confiscarea bunurilor ce  constituie obiectul contravenţiei.    

Nerespectarea preţurilor de stat de achiziţie la metalele preţioase în articole şi deşeuri - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la cinci sute de unităţi convenţionale, 

cu confiscarea bunurilor ce constituie obiectul contravenţiei.   
Utilizarea în alte scopuri, fără autorizaţia respectivă a organului de stat abilitat, a valorilor achiziţionate 

ce urmează să fie transmise Vistieriei de Stat - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la patru sute la o mie două sute de unităţi 

convenţionale, cu confiscarea bunurilor ce constituie obiectul contravenţiei.   
Comercializarea cu amănuntul a articolelor din metale preţioase fără a avea  imprimat  marcajul de stat 

al Republicii Moldova sau fără certificat de conformitate pentru unele tipuri de giuvaericale, a altor articole 
de uz curent din metale şi pietre preţioase, precum şi comercializarea  articolelor  de 
giuvaergerie fără etichete  marcate - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci sute la o mie cinci sute de unităţi 
convenţionale, cu confiscarea bunurilor ce constituie obiectul contravenţiei. 

[Art.1528 al.5) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06] 
[Art.1528 modificat prin LP490 din 05.12.03, MO6-12/01.01.04 art.50] 
[Art.1528 sancţiunea al.1 şi 4 modificate prin Legea nr.128-XIV din 30.07.98] 
[Art.1528 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Articolul 1529. Încălcarea regulilor de exploatare 
                         a maşinilor de casă şi control 
Exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate, neînregistrate, în 

modul stabilit, la organele fiscale - 
atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la douăzeci şi  cinci la treizeci de unităţi 

convenţionale. 
Defectarea intenţionată a memoriei fiscale a maşinii de casă şi control sau înlocuirea ei fără acordul 

organului  fiscal - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Lipsa registrului maşinii de casă, legalizat în modul stabilit, şi control pentru înregistrarea cronologică a 

datelor fiscale stocate în memoria fiscală sau completarea lui neregulată - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1529, al.(3) modificat prin LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 ar.702] 
Efectuarea decontărilor cu  consumatorii fără utilizarea maşinii  de casă  şi  control sau  emiterea 

bonului  de casă  pe care nu  sînt imprimate toate elementele obligatorii, sau  nepredarea intenţionată a 
bonului  de casă  consumatorului - 

atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la zece la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Păstrarea în sertarul  pentru  bani  al  maşinii  de casă  şi  control  a unei sume mai  mari de 50 de lei 

neînregistrate în maşină în modul  stabilit - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea termenului  de păstrare 



(arhivare)  - 
atrage după  sine aplicarea unei amenzi  în mărime de la zece la cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.152/9 modificat prin LP163 din 04.04.03, MO77/25.04.03, art.354] 
[Art.152/9 modificat prin LP258 din 15.06.01, MO84/21.07.01art.638] 
[Art.152/9 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Articolul 15210. Transportarea, păstrarea sau comercializarea 
                            mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea 
                            lor cu timbre de control sau cu timbre de acciz 
Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de 

control sau cu timbre de acciz de model stabilit - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci şi cinci  de unităţi 

convenţionale, cu confiscarea  mărfurilor  ce constituie obiectul contravenţiei. 
[Art.15210 modificat prin LP109 din 27.04.01, MO52/17.05.01] 
[Art.15210 modificat prin Legea nr.145-XIV din 24.09.98] 
[Art.15210 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Articolul 15211. Încălcarea modului de procurare, transportare, 
                           păstrare şi comercializare a timbrelor de control 
                           sau a timbrelor de acciz 
Încălcarea modului de procurare, transportare, păstrare şi comercializare a timbrelor de control sau a 

timbrelor de acciz - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de unităţi 

convenţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere -  în mărime de la o sută la două sute de unităţi 
convenţionale, cu confiscarea timbrelor de control sau a timbrelor de acciz. 

[Art.15211 modificat prin LP109 din 27.04.01, MO52/17.05.01] 
[Art.15211 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Articolul 15212. Comerţul cu mărfuri şi obiecte a căror 
                           comercializare este interzisă sau limitată 
Comerţul cu mărfuri şi obiecte a căror comercializare este interzisă sau limitată de legislaţie - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la o sută de  unităţi convenţionale, cu 

confiscarea  mărfurilor  şi  obiectelor comercializate. 
[Art.15212 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Articolul 15213. Circulaţia ilegală a precursorilor 
Producerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, 

înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operaţiuni cu precursori fără autorizaţie - 
atrage aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la trei mii de unităţi convenţionale. 
Notă. Prin precursor se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la 

producerea de substanţe narcotice sau psihotrope. Lista precursorilor se aprobă de Guvern. 
[Art.15313 introdus prin LP277 din 04.11.05, MO161/02.12.05 art.795] 
Articolul 153. Încălcarea regulilor de comercializare 
                        cu amănuntul a băuturilor alcoolice 
Comercializarea unor tipuri de produse ce conţin alcool, interzise în reţeaua de comerţ cu amănuntul: 

alcool alimentar, inclusiv de import, alcool etilic, produse alcoolizate farmacopeice, alcool  etilic rectificat, 
brut sau fabricat din materie primă nealimentară (sintetizat prin hidroliză), vinuri brute alcoolizate din fructe 
şi pomuşoare - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la două sute la trei sute de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de la trei sute la cinci sute de unităţi 
convenţionale, cu confiscarea produselor ce constituie obiectul contravenţiei. 

Comercializarea băuturilor alcoolice fără o marcare clară, care să permită identificarea întreprinderii 
producătoare, sau a celor recepţionate de la producătorul  sau furnizorul care nu dispune de licenţă pentru 
producerea, păstrarea şi  comercializarea  băuturilor alcoolice - 



atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la două sute la trei sute de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de la cinci sute la opt sute de unităţi 
convenţionale, cu confiscarea produselor ce constituie obiectul contravenţiei. 

Comercializarea băuturilor alcoolice în locurile şi în modul interzise de Legea cu privire la fabricarea şi 
circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la două sute la trei sute de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de la cinci sute la opt sute de unităţi 
convenţionale, cu confiscarea produselor ce constituie obiectul contravenţiei. 

[Art.153 modificat prin LP80-XVI din 13.05.05, MO77-79/03.06.05 art.337] 
[Art.153 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.153 modificat prin Legea nr.981-XIII din 19.09.96] 
[Art.153 modificat prin Legea nr.827-XIII din 03.05.96] 
[Art.153 completat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.153 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 1531. Încălcarea legislaţiei în domeniul    
                         pieţei produselor petroliere  
Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere nemijlocit din autocisterne, canistre sau alt 

ambalaj, precum şi comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale în alte locuri decît la 
staţiile de alimentare autorizate -  

atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la o sută la o sută cincizeci de unităţi convenţionale, 
cu confiscarea produselor ce constituie obiectul contravenţiei.  

Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate fără 
dispozitive de alimentare utilate cu aparate de casă şi control cu memorie fiscală conectate la distribuitor 
(sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) ori 
utilizarea, în procesul de comercializare, a acestor dispozitive defecte, fără o verificare metrologică sau 
nesigilate în modul stabilit, -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci sute la şapte sute de unităţi convenţionale. 
Lipsa la staţiile de alimentare cu produse petroliere a registrului de evidenţă a produselor petroliere 

recepţionate, precum şi a raportului de schimb de forma stabilită, fie întocmirea lor nesistematică, fie 
înscrierea în ele a unor date neveridice -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la o sută cincizeci la două sute de unităţi 
convenţionale.  

Recepţionarea produselor petroliere în baza documentelor însoţitoare şi de transport şi expediţie 
întocmite incorect fie în cazul manco al produselor petroliere, fie cu utilajele de scurgere defectate -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la o sută cincizeci la două sute de unităţi 
convenţionale.  

Livrarea produselor petroliere fără a trece indicaţiile de pe contorul coloanei de distribuţie a produselor 
petroliere la gradaţia zero -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Intervenţia sau modificarea nesancţionată a dispozitivelor de alimentare cu produse petroliere principale 

şi/sau cu gaze lichefiate utilate cu aparate de casă şi control cu memorie fiscală conectate la distribuitor 
(sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor responsabile ale utilizatorului sau ale producătorului 
sistemului de măsurare şi înregistrare în mărime de la două mii cinci sute la trei mii de unităţi 
convenţionale.  

Încălcarea normelor de păstrare a produselor petroliere -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la o sută de unităţi convenţionale. 
[Art.1531 modificat prin LP62-XVI din 28.04.05, MO74-76/27.05.05 art.313] 
[Art.1531 introdus prin LP202 din 25.05.01, MO67/27.06.01 art.486] 
Articolul 154. Încălcarea modului de vînzare a armelor individuale 



Vînzarea de către  lucrătorii  magazinelor specializate  a armelor individuale  şi  a muniţiilor aferente 
persoanelor care  nu  au autorizaţia de achiziţionare a armelor - 

atrage aplicarea  unei  amenzi  de la cinci la douăzeci  de  unităţi convenţionale. 
[Art.154 modificat prin LP176 din 17.04.03, MO87/23.05.03 art.406] 
[Articolul 154 în redacţia Legii nr.316-XIII din 09.12.94] 
Articolul 155. Încălcarea regulilor de comerţ în pieţe 
Comercializarea fără achitarea taxei de piaţă,  a taxei  pentru amplasarea  unităţilor comerciale, precum 

şi a taxelor pentru serviciile prestate, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 
Comercializarea mărfurilor a căror vînzare pe teritoriul pieţei este interzisă - 
atrage după sine aplicarea  unei  amenzi în mărime de la  cinci  la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale şi confiscarea mărfurilor ce constituie obiectul  contravenţiei. 
Comercializarea mărfurilor perisabile şi cu perisabilitate  sporită fără 

documentele care certifică  calitatea  şi  termenele  lor  de comercializare - 
atrage după sine aplicarea unei  amenzi în mărime de la treizeci şi cinci la cincizeci de unităţi 

convenţionale şi  confiscarea mărfurilor ce constituie obiectul  contravenţiei. 
[Art.155 al.3 sanc. modificat prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 
[Art.155 modificat prin LP388 din 19.07.01, MO97/17.08.01 art.767] 
[Art.155 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
[Sancţiunea art.155 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1551. Neasigurarea respectării cerinţelor actelor 
                         normative ce reglementează comerţul în pieţe 
Neexecutarea de către persoanele cu funcţii de răspundere din administraţia pieţelor a atribuţiilor legate 

de asigurarea în pieţe a controlului asupra calităţii producţiei efectuat prin intermediul laboratoarelor pentru 
expertiză veterinar-sanitară şi a examenului medical la termen al salariaţilor pieţei care recepţionează, 
comercializează, transportă şi păstrează produse alimentare, precum şi al salariaţilor care efectuează 
prelucrarea sanitară a utilajelor şi a inventarului - 

atrage aplicarea unei amenzi în mărime de la patruzeci  la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Admiterea de către administraţia pieţelor a comercializării în pieţe a mărfurilor industriale nealimentare 

şi alimentare de către persoane fizice şi juridice care nu sînt înregistrate conform legii în calitate de subiecţi 
ai activităţii de întreprinzător sau care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială 
- 

atrage aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere din administraţia pieţelor în mărime 
de la optzeci la o sută de unităţi convenţionale. 

Acţiunile menţionate la alineatele 1 şi 2 din prezentul articol, săvîrşite în mod repetat - 
atrag aplicarea unei amenzi în mărime de la o sută la o sută cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1551 introdus prin LP907 din 14.03.02, MO50/11.04.02, art.338] 
Articolul  156.  Încălcarea regulilor de comerţ ambulant 
Organizarea comerţului din mînă în locurile neautorizate de autorităţile administraţiei publice locale -   
atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 
Funcţionarea unităţii de comerţ cu amănuntul fără autorizaţia autorităţilor administraţiei publice locale 

pentru amplasarea acestei unităţi în locul special rezervat şi fără documente ce ar confirma provenienţa 
mărfii comercializate - 

atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la zece  la douăzeci de unităţi convenţionale şi 
confiscarea mărfurilor ce constituie obiectul  contravenţiei. 

Vînzarea mărfurilor perisabile şi cu o perisabilitate sporită, în lipsa utilajului frigorific, fără documente 
care ar certifica calitatea şi termenele lor de comercializare  -  

atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la treizeci şi cinci la cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.156 al.3 sanc. modificat prin LP412 din 23.10.03, MO226/14.11.03 art. 894] 



Vînzarea articolelor tehnice complicate fără crearea condiţiilor pentru verificarea capacităţii lor de 
funcţionare -  

atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la zece  la treizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.156 în redacţia LP388 din 19.07.01, MO97/17.08.01 art.767] 
[Art.156 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.156 în redacţia Legii nr.1158-XII din 04.08.92] 
[Art.1561 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1562. Activitatea comercială ilicită 
Activitatea comercială ilicită, adică înfăptuirea tranzacţiilor de cumpărare şi vînzare a mărfurilor cu 

eschivarea de la înregistrarea de stat în modul stabilit în scopul dobîndirii venitului  necontrolat  de stat în 
mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă  la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale şi 
confiscarea obiectelor activităţii comerciale ilicite şi a veniturilor ilicite. 

[Art.1562 în redacţia Legii nr.1158-XII din 04.08.92] 
[Art.1562 introdus prin Ucazul din 21.06.89] 
Articolul 1563. Achiziţionarea şi revinderea mărfurilor 
Achiziţionarea  mărfurilor şi a produselor din reţeaua de comerţ cu amănuntul, de la întreprinderile 

alimentaţiei publice şi unităţile farmaceutice şi revinderea lor la întreprinderile şi unităţile similare în raza 
aceleiaşi localităţi, fapt ce a condus la majorarea  preţurilor la aceste mărfuri şi produse, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de la zece  la  o sută de unităţi convenţionale. 
[Art.1563 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1563 introdus prin Legea nr.1158-XII din 04.08.92] 
Articolul 1564. Cumpărarea şi revinderea biletelor  
                         şi altor documente de plată 
Cumpărarea şi  revinderea  în scop de profit a biletelor şi a altor documente de plată, ce oferă dreptul de 

a beneficia de serviciu în sfera traficului de pasageri şi altui fel de transport, - 
atrage aplicarea unei amenzi de pînă la cincisprezece unităţi convenţionale cu confiscarea biletelor şi a 

altor documente de plată. 
[Art.1564 introdus prin Legea nr.316-XIII din 09.12.94] 
[Art.157 exclus prin Legea nr.1158-XII din 04.08.92] 
[Art.158 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1581. Sustragerea de la primirea  
                         biletelor Băncii Naţionale a Moldovei 
Sustragerea neîntemeiată de la primirea spre plată, precum şi în depunerile populaţiei a biletelor Băncii 

Naţionale a Moldovei, precum şi a altor bancnote utilizate oficial în republică în calitate de mijloace 
băneşti, comisă de lucrătorii de la  întreprinderi, instituţii  şi organizaţii indiferent de formă de proprietate şi 
tipul activităţii, - 

atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de la  trei  la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Art.1581 introdus prin Legea nr.1158-XII din 04.08.92] 
Articolul 159. Încălcarea regulilor privind operaţiile valutare 
Încălcarea regulilor privind operaţiile valutare - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funţii de răspundere de  la cinci la  douăzeci  şi  cinci unităţi convenţionale 
cu sau fără confiscarea valorilor valutare. 

[Art.159 în redacţia Legii nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 160. Vînzarea ilegală a documentelor de plată, ce se  
                        procură cu valută străină fără drept de convertire  
                        a lor în asemenea valută 
Vînzarea ilegală a documentelor de  plată, emise în lei, care se procură cu  valută străină fără drept de 

convertire a lor  în  asemenea valută, - 



atrage după sine aplicarea unei  amenzi  în  mărime de pînă  la cincisprezece unităţi convenţionale cu 
confiscarea documentelor de  plată. 

[Art.160 modificat prin Legea nr.316-XIII din 09.12.94] 
[Art.160 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.160 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.161 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1611. Încălcarea regulilor de decontare 
                         a mijloacelor băneşti 
Efectuarea decontărilor în numerar cu încălcarea restricţiilor stabilite de legislaţie, precum şi decontarea 

în numerar sau prin virament a mijloacelor băneşti prin intermediari - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de la douăzeci 

la cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1611  în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1611 introdus prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
Articolul 1612. Încălcarea modului de achiziţionare, păstrare, 
                          transportare, desfacere sau comercializare a 
                          valorilor materiale 
Achiziţionarea,  păstrarea,  transportarea, desfacerea sau comercializarea de către întreprinzători a 

mărfurilor, produselor sau a materiei prime fără documentele respective la momentul depistării - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la douăzeci şi cinci la cincizeci de unităţi 
convenţionale  cu confiscarea  mărfurilor,  produselor  sau materiei prime  ce  constituie obiectul 
contravenţiei. 

[Art.1612 completat prin LP144 din 10.05.01, MO55/24.05.01] 
[Art.1612 completat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1612 introdus prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
Articolul 162. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător 
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea corespunzătoare la organele autorizate prin 

lege fie cu certificatul de înregistrare declarat nevalabil - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la cincisprezece la treizeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.162 al.1) modificat prin LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71] 
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără a se înregistra  la organul  fiscal  pentru atribuirea codului 

fiscal sau fără indicarea  în documente a codurilor  fiscale, dacă indicarea lor este  prevăzută de 
legislaţie,  fie cu  folosirea unui cod fiscal străin sau unui  cod plastografiat - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi persoanelor  cu  funcţii  de răspundere  -  de la douăzeci şi cinci 
la treizeci şi cinci  de  unităţi convenţionale. 

Desfăşurarea  activităţii  de  întreprinzător fără  înregistrare  ca plătitor de  cote  de asigurare socială de 
stat  obligatorie  în  modul stabilit de legislaţie - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor responsabile de înregistrare în mărime de la zece la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător interzise, fie a unei activităţi de întreprinzător ce necesită 
primirea licenţei sau autorizaţiei privind amplasarea unităţii de comerţ, eliberată de către autorităţile 
administraţiei publice locale sau este permisă exclusiv întreprinderilor de stat, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la douăzeci şi cinci pînă la cincizeci de 
unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere -  de la cincizeci la o sută de unităţi 
convenţionale. 

[Art.162 al.4) modificat prin LP376 din 29.12.05, MO20/31.01.06 art.89] 
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător prin intermediul 



filialelor, reprezentanţelor, sucursalelor, secţiilor, magazinelor,depozitelor, unităţilor comerciale etc. 
neînregistrate în modul stabilit de legislaţie - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de  la zece la douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere  - în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci 
de  unităţi convenţionale. 

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă (denumire), stabilit de 
legislaţie, şi a modului de utilizare a acesteia - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la cincisprezece unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la cincisprezece la treizeci de unităţi 
convenţionale. 

Desfăşurarea  activităţii de întreprinzător fără utilizarea emblemei comerciale sau  a mărcii de producţie 
de către  întreprinzătorii, care sînt obligaţi prin lege să asigure folosirea acestora, fie cu utilizarea unei 
embleme comerciale sau unei mărci de producţie străine, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la  douăzeci  de  unităţi 
convenţionale şi  persoanelor  cu  funcţii  de răspundere - de la douăzeci la treizeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

Prezentarea pentru înregistrare a actelor şi informaţiei neautentice (false) - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la douăzeci la douăzeci şi cinci de 

unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la cincizeci la şaptezeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea, în termenele stabilite, a modificărilor operate 
în actele de constituire şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului), -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la cincisprezece unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la douăzeci la treizeci şi cinci de unităţi 
convenţionale 

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală, în modul stabilit de legislaţie, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor responsabile de înregistrare în mărime de la zece la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Art.162 al.10 introdus prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68] 
[Art.162 al.2) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747] 
[Art.162  modificat prin LP768 din 27.12.01, MO21/05.02.02, art.92] 
[Art.162  al.1) modificat prin LP757 din 21.12.01, MO17/31.01.02, art.58] 
[Art.162  al.4 modificat prin LP388 din 19.07.01, MO97/17.08.01 art.767] 
[Art.162 al.2 şi 5) modificate prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.162 completat prin Legea nr.895-XIII din 26.06.96] 
[Art.162 în redacţia Legii nr.479-XIII din 06.06.95] 
  Articolul 1621. Încălcarea regulilor de organizare şi ţinere 
                           a contabilităţii, de întocmire şi prezentare 
                           a dărilor de seamă financiare 
Încălcarea modului de organizare  a contabilităţii şi controlului asupra ţinerii ei, adică neîndeplnirea 

cerinţelor legislaţiei referitor la alegerea formei de organizare a contabilităţii şi ţinerii  ei, la stabilirea sau 
modificarea politicii de evidenţă, precum şi neasigurarea controlului asupra întocmirii documentare a 
operaţiunilor economice şi reflectării lor în contabilitate, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor răspunzătoare de 
organizarea unei astfel de evidenţe sau control în mărime de  la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Alin.1 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Încălcarea modului  de ţinere a contabilităţii, adică nerespectarea regulilor stabilite de legislaţie privind 

reflectarea în conturi şi în registrele contabile a operaţiunilor economice şi financiare, - 



atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la trei la cinci unităţi convenţionale, iar 
persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Alin.2 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97]       
Încălcarea modului de perfectare documentară a operaţiunilor economice şi financiare, adică 

neîntocmirea documentelor primare şi nerespectarea cerinţelor de perfectare a operaţiunilor indicate prin 
documente primare tipizate de strictă evidenţă, perfectarea incompletă sau inadecvată a acestor operaţiuni 
prin documente primare ori prezentarea lor în contabilitate cu întîrziere,- 

[Art.162/1 al.3 modificat prin  LP390 din 20.07.01, MO110/13.09.01 art 847] 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi persoanelor responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea 

documentelor primare în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Alin.3 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
Încălcarea modului  de  întocmire  şi  prezentare a dării  de seamă financiare,  adică prezentarea în 

organul financiar a unei dări de seamă financiare care nu corespunde formei stabilite de legislaţie sau care 
nu reflectă  toate  datele stabilite pentru această formă, fie  prezentarea setului  de acte sau a unei părţi de 
acte ale dării de seamă  financiare cu încălcarea  termenului de prezentare  a  acesteia,  stabilit   de legislaţie, 
-     

atrage după sine  aplicarea unei amenzi persoanelor  cu  funcţii  de răspundere în mărime de la trei la 
zece unităţi convenţionale. 

Eschivarea de la prezentarea setului de acte sau a unei  părţi de acte ale dării de seamă financiare, adică 
neîndeplinirea premeditată, după  expirarea  termenului  stabilit de legislaţie pentru  prezentarea 
dării  de  seamă financiare, a dispoziţiei scrise a organului financiar privind prezentarea ei în termenul 
stabilit de acesta, - 

atrage după sine  aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii de răspundere în mărime de la zece la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

Introducerea  cu bună ştiinţă în actele dării de seamă financiare  a unor indici denaturaţi - 
atrage după sine aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de la zece la 

douăzeci de unităţi convenţionale. 
Încălcarea regulilor de păstrare a documentelor contabile şi neîndeplinirea cerinţelor de  restabilire 

a  lor, adică  degradarea, pierderea, nimicirea  lor  pînă la expirarea termenului de păstrare a documentelor 
contabile, stabilit de regulile organizării arhivisticii de stat, sau  nerestabilirea  lor în termenul de două  luni, 
stabilit  de legislaţie, din momentul constatării faptului respectiv - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la  cincisprezece unităţi 
convenţionale şi persoanelor  cu  funcţii  de răspundere - de la douăzeci la treizeci de unităţi convenţionale. 

Acţiunile, prevăzute de alineatul 7 al  prezentului articol, săvîrşite premeditat fie după aplicarea 
sancţiunii administrative pentru contravenţie similară, - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de  la cincisprezece  la douăzeci şi cinci de 
unităţi convenţionale şi persoanelor  cu funcţii  de răspundere - de la cincizeci la şaptezeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1621 în redacţia Legii nr.479-XIII din 06.06.95] 
[Art.1621 introdus prin Ucazul din 17.06.86] 
Articolul 1622. Încălcarea modului şi termenelor de întocmire şi        
                        prezentare a dărilor de seamă fiscale 
Încălcarea modului şi termenelor stabilite de legislaţie pentru întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă 

necesare pentru calcularea şi vărsarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor plăţi 
obligatorii la bugetul public naţional - 

atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi persoanelor responsabile de întocmirea şi prezentarea dărilor 
de seamă fiscale în mărime de  la  zece la douăzeci de unităţi convenţionale. 

Neexecutarea dispoziţiei scrise a organului fiscal privind prezentarea, în termenul stabilit de acesta, a 
dărilor de seamă indicate la alineatul (1), care nu au fost prezentate în termenul stabilit de legislaţie, - 



atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor responsabile de întocmirea şi prezentarea dărilor de 
seamă fiscale în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.1622 al.1–2) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747] 
[Art.1622 al.1-2) modificat prin LP390 din 20.07.01, MO110/13.09.01 art 847] 
[Art.1622 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1622 introdus prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
Articolul 1623. Încălcarea modului de prezentare a datelor 
                         neaferente calculării şi vărsării impozitelor 
                         în buget 
Neprezentarea organelor fiscale de către întreprinzători în termenul stabilit de legislaţie a informaţiei 

privind sediul ori schimbarea sediului întreprinderii, al unităţilor structurale sau  subdiviziunilor acesteia 
(filiale, reprezentanţe, sucursale, secţii, magazine, depozite, unităţi  comerciale  etc.), unde se produce, se 
păstrează sau se vinde producţia (mărfurile) se execută lucrări sau se prestează servicii, precum şi privind 
conturile bancare deschise în ţară şi în străinătate, fie prezentarea unor informaţii neveridice cu caracterul 
indicat - 

atrage după sine  aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de la zece la 
douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale.  

[Art.1623 al.1) modificat prin LP390 din 20.07.01, MO110/13.09.01 art 847] 
Necomunicarea organelor corespunzătoare, în termenele stabilite de legislaţie, a informaţiei 

privind  lichidarea  sau  reorganizarea întreprinderii - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi cetăţenilor  fondatori  şi persoanelor  cu funcţii de răspundere 

în mărime de la treizeci la o sută de unităţi convenţionale. 
[Art.1623 completat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1623 introdus prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
Articolul 1624. Abuzurile la emiterea hărtiilor de valoare 
Includerea în  prospectul emisiei sau în alte documente, în temeiul cărora  se  înregistrează emisia 

hărtiilor de valoare,  a  informaţiilor neautentice  sau  care  pot  induce în eroare, aprobarea prospectului 
emisiei care conţine informaţii intenţionat neautentice sau  care  pot induce  în eroare, precum şi aprobarea 
rezultatelor emisiei  intenţionat neautentice, - 

atrag după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere ale emitentului în mărime 
de pînă la o sută de unităţi convenţionale.  

Prezentarea informaţiei neautentice sau tăinuirea informaţiei efective solicitate de Comisia de stat pentru 
piaţa hărtiilor de valoare în  procesul acordării licenţei, înregistrării emisiei sau  prospectului 
emisiei  hărtiilor  de valoare, precum şi a hotărîrilor emitentului,  ce atrag  după sine modificarea datelor, 
introduse anterior în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la o 
sută de unităţi convenţionale. 

Amplasarea sau vînzarea  publică  a hărtiilor de valoare (a drepturilor asupra  hărtiilor de  valoare) 
fără  publicarea  în  modul stabilit  a prospectului emisiei, precum şi neprezentarea investitorilor 
a  informaţiei  care urmează a fi dezvăluită în mod obligatoriu  conform legislaţiei cu privire la hîrtiile de 
valoare şi altor acte normative - 

atrag după sine  aplicarea  unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 
şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale.  

Aceleaşi acţiuni, săvîrşite de o persoană care a fost în decursul unui an sancţionată administrativ pentru 
una din contravenţiile prevăzute la alineatele doi sau trei ale prezentului articol, - 

atrag după sine  aplicarea  unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere  în  mărime de la 
şaptezeci la o sută cincizeci  de  unităţi convenţionale. 

[Art.1624 introdus prin Legea nr.827-XIII din 03.05.96] 
Articolul 1625. Abuzurile la reclama hărtiilor de valoare 
Garantarea în public a mărimii venitului pentru acţiunile simple sau  pentru  alte  hîrtii de valoare, 



pentru care  la  emitere  nu  se stabileşte  un  dividend (procent) fix, inclusiv a mărimii veniturilor provenite 
din majorarea valorii hîrtiilor de valoare, ori aducerea  la cunoştinţa  unui  cerc potenţial nelimitat de 
investitori a  informaţiei privind  veniturile  probabile  ale acestor hărtii de valoare, privind garanţiile  lor în 
comparaţie cu alte hărtii de valoare şi alte  active, precum  şi comunicarea unor informaţii intenţionat false 
sau neautentice care pot induce sau au indus în eroare potenţialii investitori referitor la hărtiile de valoare pe 
care le procură, - 

atrag după sine  aplicarea  unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 
nouăzeci de unităţi convenţionale. 

Săvîrşirea repetată  în  decurs  de un an a  unei  contravenţii  din numărul  celor  menţionate  pentru care 
persoana în cauză  a  fost  deja sancţionată administrativ - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii de răspundere  în  mărime  de la 
nouăzeci la o sută  cincizeci  de  unităţi convenţionale. 

[Art.1625 introdus prin Legea nr.827-XIII din 03.05.96] 
Articolul 1626. Contravenţii în activităţile cu hîrtii de valoare 
Amplasarea hîrtiilor  de  valoare  (a  drepturilor  la  hărtiile  de valoare) care nu au fost supuse 

înregistrării de stat - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 

şaptezeci de unităţi convenţionale. 
Efectuarea operaţiunilor  cu  hîrtii  de valoare, prin  procedee  şi mijloace  ilicite,  care  influenţează 

asupra creşterii  sau  reducerii, menţinerii  sau destabilizării preţului (cursului) de piaţă al hîrtiilor de valoare 
- 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de pînă la o sută de unităţi convenţionale. 

Efectuarea operaţiunilor cu  hîrtii de  valoare  prin  utilizarea ilicită a informaţiei interne a emitentului - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cincizeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de pînă la o sută de unităţi convenţionale. 
Încălcarea cerinţelor legislaţiei privind ţinerea  registrului deţinătorilor  hîrtiilor  de valoare, precum şi 

ţinerea  registrului  cu încălcarea regulilor stabilite, - 
atrag după sine  aplicarea  unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la o 

sută de unităţi convenţionale. 
Nerespectarea de către emitenţi  şi  de  către participanţii profesionişti  la piaţa hîrtiilor de valoare a 

formelor de dare de seamă şi a termenelor de publicare a acestora, stabilite de  legislaţie,  în mijloacele de 
informare în masă - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 
şaizeci de unităţi convenţionale. 

Încheierea tranzacţiilor extrabursiere cu hărtii de valoare de către 
participanţiiprofesionişti la piaţa hîrtiilor de valoare, fără înregistrarea acestor tranzacţii la bursa de valori în 
cazurile în care înregistrarea este prevăzută de legislaţie, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la o 
sută de unităţi convenţionale. 

Nerespectarea de către bursa de valori sau de către  participanţii profesionişti  la  piaţa  hîrtiilor de 
valoare a prevederilor legale privind accesul la informaţia referitoare la activitatea lor,  oferită clienţilor în 
mod deschis spre familiarizare, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 
şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

Săvîrşirea repetată  în  decursul  unui an a unei  contravenţii  din numărul  celor  prevăzute la alineatele 
întîi, doi, trei, patru,  cinci, şase sau şapte ale prezentului articol, pentru care persoana a fost deja sancţionată 
administrativ, - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de  la cincizeci  la  şaptezeci  şi cinci de 
unităţi convenţionale şi  persoanelor  cu funcţii  de  răspundere - în mărime de la o sută la o sută 



cincizeci  de unităţi convenţionale. 
[Art.1626 introdus prin Legea nr.827-XIII din 03.05.96] 
Articolul 1627. Încălcarea restricţiilor privind vînzarea 
                         sau cumpărarea hîrtiilor de valoare 
Încălcarea restricţiilor privind vînzarea sau cumpărarea hîrtiilor de 

valoare, stabilite pentru participanţii la piaţa hîrtiilor de valoare, - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii de răspundere  în  mărime de la douăzeci 

şi cinci la şaptezeci şi cinci  de unităţi convenţionale. 
[Art.1627 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Articolul 1628. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor 
                         din împrumuturile de stat sau garantate de stat      
                         ori nerambursarea lor în termenele stabilite 
Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile de stat sau garantate de stat ori 

nerambursarea lor în termenele stabilite -  
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere  în  mărime de la 

douăzeci şi cinci la cincizeci  de  unităţi convenţionale. 
[Art.1628 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Articolul 1629. Încălcarea modului de prezentare a actelor 
                         pentru efectuarea înscrierilor  în Registrul 
                         de stat al întreprinderilor şi în Registrul 
                         de stat al organizaţiilor 
Neprezentarea actelor prevăzute de legislaţie, în a căror bază în Registrul de stat al întreprinderilor şi în 

Registrul de stat al organizaţiilor se efectuează înscrieri referitor la lichidarea sau reorganizarea 
întreprinderii, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere  în  mărime de la 
douăzeci şi cinci la şaptezeci şi cinci  de unităţi convenţionale. 

[Art.1629 în redacţia LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950] 
[Art.1629 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Articolul 16210. Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate  
Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată prin: 
1) tăinuirea de la administratorul insolvabilităţii a informaţiilor vizînd cui, cînd şi sub ce formă a fost 

transmisă o parte din patrimoniul debitorului; 
2) neprezentarea, la cererea administratorului insolvabilităţii, a bunurilor aflate la debitor în folosinţă 

sau la păstrare; 
3) neprezentarea de către debitor, la cererea administratorului insolvabilităţii, a documentelor contabile; 
4) tăinuirea de la administratorul insolvabilităţii a tranzacţiilor efectuate de către persoana cu funcţie de 

răspundere şi/sau de către proprietarul debitorului cu unul dintre creditori (cu unii creditori) sau cu o altă 
persoană după iniţierea procesului de insolvabilitate, dacă tranzacţiile în cauză oferă unor creditori drepturi 
preferenţiale faţă de alţi creditori la satisfacerea creanţelor, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de unităţi convenţionale. 
[Art.16210 modificat prin LP573-XV din 26.12.03, MO56-60/09.04.04 art320] 
[Art.16210 introdus prin Legea nr.1554-XIII din 25.02.98] 
Articolul 16211. Încălcarea modului de calculare, de aprobare şi  
                           de utilizare a mijloacelor bugetare 
Denaturarea, de către instituţii publice, a calculelor de stabilire a necesarului de mijloace bugetare - 
atrage după sine  aplicarea, persoanelor cu funcţii de răspundere, a unei amenzi de la şaptezeci şi cinci la 

o sută cincizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Aceleaşi acţiuni care au dus la formarea de surplusuri de  mijloace bugetare sau de bunuri materiale - 
atrag după sine  aplicarea, persoanelor cu funcţii de răspundere, a unei amenzi de la o sută zece la o sută 

şaizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 



Neprezentarea spre aprobare sau neaprobarea, în termenul stabilit, de către ordonatorii de credite 
(executorii de buget), a planurilor de finanţare (devizelor de cheltuieli) ale instituţiilor publice - 

atrage după sine aplicarea, persoanelor cu funcţii de răspundere ale instituţiilor finanţate de  la bugetele 
de toate  nivelurile, a  unei amenzi de la cincizeci şi cinci la o sută zece de unităţi convenţionale. 

Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor bugetare de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate 
nivelurile - 

atrage după sine  aplicarea, persoanelor cu funcţii de răspundere, a unei amenzi de la o sută nouăzeci la 
trei sute de unităţi convenţionale. 

Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, de către instituţiile publice, din bani publici în sume ce 
depăşesc limitele anuale ale acestor instituţii, stabilite pentru achiziţionarea unui tip de mărfuri, lucrări şi 
servicii; divizarea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii de acelaşi tip din bani publici  prin contracte 
separate;  

neîncheierea şi neînregistrarea, în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, de către instituţiile publice, 
a contractelor de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii din mijloacele bugetului de stat sau ale bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative, 
admiterea de către instituţiile publice a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat - 

atrag după sine  aplicarea, persoanelor cu funcţii de răspundere,  a unei amenzi de la o sută zece la două 
sute douăzeci de unităţi convenţionale. 

Încasarea de către instituţiile publice a mijloacelor speciale şi a fondurilor speciale în lipsa unui cadru 
legal pentru aceste acţiuni - 

atrage după sine aplicarea, persoanelor cu funcţii de răspundere, a unei amenzi de la şaptezeci şi cinci la 
o sută cincizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.16211 modificat prin LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702] 
[Art.16211 al.5 modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06] 
[Art.16211 modificat prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354] 
[Art.16211 introdus prin Legea nr.128-XIV din 30.07.98] 
[Art.16212 exclus prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06] 
[Art.16212 modificat prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354] 
[Art.16212 introdus prin Legea nr.128-XIV din 30.07.98] 
Articolul 16213. Încălcarea modului de prezentare a 
                           documentelor pentru efectuarea înscrierilor 
                            în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 
Neprezentarea documentelor prevăzute de legislaţie, în baza cărora se efectuează înscrieri în Registrul 

gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) referitoare la reorganizarea sau lichidarea gospodăriei ţărăneşti (de 
fermier), ori prezentarea unor date eronate pentru a fi trecute în acest registru -  

atrage un avertisment sau aplicarea unei amenzi de pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Art.16213 introdus prin LP757 din 21.12.01, MO17/31.01.02, art.58] 
Articolul 16214. Răspunderea administratorului insolvabilităţii  
Încălcarea de către administratorul insolvabilităţii a legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată 

prin: 
1) încălcarea drepturilor şi intereselor legale ale statului pe parcursul procesului de insolvabilitate, care 

ar putea aduce statului prejudiciu material la satisfacerea creanţelor; 
2) tăinuirea sub orice formă a informaţiilor privind inventarierea patrimoniului debitorului, colectarea 

datoriilor faţă de debitor şi recuperarea bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terţi; 
3) neîndeplinirea hotărîrilor instanţei de judecată, ale adunării creditorilor sau ale comitetului 

creditorilor, adoptate în limitele competenţei lor; 
4) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a altor funcţii atribuite prin actele normative în 

domeniu, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de unităţi convenţionale. 
Aceleaşi acţiuni săvîrşite în scopul obţinerii de profit - 



atrag după sine aplicarea unei amenzi de la una mie la două mii de unităţi convenţionale. 
[Art.16214 introdus prin LP573-XV din 26.12.03, MO56-60/09.04.04 art.320] 
Articolul 16215. Încălcarea legislaţiei cu privire la 
                           prevenirea şi combaterea spălării  
                           banilor şi finanţării terorismului 
    Neprezentarea sau prezentarea informaţiei incomplete ori eronate privind activităţile sau tranzacţiile 

care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului - 
   atrage după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la o sută la trei sute de 

unităţi convenţionale. 
    Aceleaşi acţiuni săvîrşite în scopul obţinerii de profit -  
   atrag după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la una mie la trei mii de 

unităţi convenţionale. 
[Art.16215 introdus prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747] 
Articolul 163. Încălcarea regulilor de calculare şi vărsare a 
                        impozitelor şi a altor plăţi obligatorii  
                        la bugetul public naţional 
Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţie privind calcularea şi asigurarea achitării impozitelor şi 

altor plăţi obligatorii, precum şi privind, reţinerea şi virarea în buget a impozitului pe venit fie a obligaţiilor 
privind primirea  şi vărsarea  la bugetul public naţional a altor impozite şi plăţi obligatorii în locul 
contribuabililor - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la  douăzeci unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la zece la o sută unităţi convenţionale. 

[Art.163 al.1 modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06] 
Neachitarea impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor plăţi obligatorii la bugetul public 

naţional în termenul stabilit de legislaţie - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi  persoanelor cu funcţii de răspundere  - în  mărime  de la 

douăzeci şi cinci la cincizeci şi  cinci  de  unităţi convenţionale. 
[Alin.2 în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
Neprezentarea în bănci sau în alte instituţii de credit în termenul stabilit de legislaţie a documentelor de 

plată privind virarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii la bugetul public naţional - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la zece la 

douăzeci de unităţi convenţionale. 
Diminuarea de către contribuabili a impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor plăţi 

obligatorii, ce urmează a fi vărsate la bugetul public naţional, pe calea diminuării obiectelor impozabile, a 
nerespectării regulilor stabilite de actele legislative şi alte acte normative privind reflectarea în conturi şi în 
registrele contabile a operaţiunilor economice şi financiare sau pe calea încălcării modului de perfectare 
documentară a acestor operaţiuni - 

atrage după sine aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de la douăzeci 
la treizeci de unităţi convenţionale. 

Diminuarea de către contribuabili a impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor plăţi 
obligatorii ce urmează a fi vărsate la bugetul public naţional prin reflectarea  incorectă în 
contabilitate a datelor despre venituri şi cheltuieli fie despre alte obiecte impozabile - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere  - de la zece la douăzeci de 
unităţi convenţionale. 

[Art.163 al.(1-2);(4-5) modificate prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747] 
[Art.163 al.6 exclus prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747] 
Diminuarea de către contribuabili a impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor plăţi 

obligatorii ce urmează a fi vărsate la bugetul publicnaţional prin întocmirea unei dări de seamă fiscale ce nu 
corespunde datelor contabilităţii - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de  la cincisprezece la douăzeci şi cinci de 



salarii minime. 
Diminuarea de către contribuabili a impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi a altor  plăţi 

obligatorii ce urmează a fi vărsate  la bugetul public naţional prin 
prezentarea unor documente ce conţin indici denaturaţi cu bună ştiinţă, ce servesc temei direct sau indirect 
pentru diminuarea mărimilor lor, precum şi pentru rambursare (trecere în contul plăţilor viitoare) a plăţilor 
anterior vărsate sau percepute, - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la douăzeci şi cinci la 
cincizeci de unităţi convenţionale. 

[Art.163 al.7) modificat prin  LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747] 
Netransferarea, transferarea cu întîrziere sau incompletă a cotelor de asigurare socială de stat obligatorie 

în cazul retribuirii muncii în expresie bănească sau în natură, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi, la 
care conform legislaţiei se calculează cotele menţionate, - 

atrage  după  sine  aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii  de răspundere  în  mărime  de  la 
cincisprezece la şaptezeci  şi  cinci  de unităţi convenţionale. 

[Alin.8 (sancţiunea) în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.163 completat prin Legea nr.895-XIII din 26.06.96] 
[Art.163 în redacţia Legii nr.479-XIII din 06.06.95] 
Neprezentarea în termenele stabilite de legislaţie a dărilor de seamă privind calcularea şi transferarea 

contribuţiilor de asigurări sociale, a declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a declaraţiei de 
asigurare - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la zece la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

Nerespectarea ordinii şi modului de calculare a contribuţiei de asigurări sociale - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci de unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - în mărime de la cincisprezece la cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

Necomunicarea modificării termenelor de plată a contribuţiei de asigurări sociale Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale şi caselor teritoriale de asigurări sociale -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la 
cincisprezece la cincizeci de unităţi convenţionale. 

Neîndeplinirea obligaţiei stabilite de legislaţie privind anunţarea modificărilor survenite pentru 
acordarea de pensie - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la zece la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

Refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi ale 
caselor teritoriale de asigurări sociale documentele justificative şi actele de evidenţă, necesare stabilirii 
obligaţiilor de asigurări sociale - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la treizeci la 
şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.163 al.(9-13) introduse prin LP338 din 06.07.01, MO89/31.07.01, art.675] 
[Art.163  modificat prin LP390 din 20.07.01, MO110/13.09.01 art 847] 
 Articolul 1631. Încălcarea drepturilor şi obligaţiilor 
                          contribuabililor 
Acţiunile ilegale ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală, adică refuzul nejustificat de a înscrie 

la evidenţa fiscală pentru a atribui cod fiscal ori de a elibera permis pentru deschiderea contului în  bancă 
sau în altă instituţie de credit, sistarea nejustificată a operaţiunilor la conturile contribuabilului sau trecerea 
la cheltuieli fără accept de pe acestea a mijloacelor băneşti cu încălcarea legislaţiei, sechestrarea 
nejustificată a bunurilor sau ridicarea documentelor nelegate de calcularea impozitelor şi a altor plăţi 
obligatorii în buget, somaţia neîntemeiată de a mări numărul şi volumul acţiunilor de evidenţă şi  al dărilor 
de seamă fiscale, refuzul neîntemeiat de a acorda credit fiscal în cazurile  prevăzute de legislaţie, - 



atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1631 al.1) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747] 
Refuzul mandatarilor organului cu atribuţii de administrare fiscală de a prezenta gratuit contribuabililor 

sau altor participanţi ai relaţiilor fiscale explicaţie în scris cu privire la modul şi condiţiile de 
impunere  fiscală, la drepturile, obligaţiile lor şi înlesniri fie neprezentarea unei asemenea informaţii în 
termenul stabilit de legislaţie cu privire la petiţii - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere  din organele cu atribuţii de 
administrare fiscală, cărora li s-a dat însărcinarea de a examina demersul contribuabilului, în mărime de la 
zece la cincisprezece unităţi convenţionale. 

[Art.1631 al.2 modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747] 
Încălcarea termenului stabilit de legislaţie pentru calcularea şi înmînarea către cetăţeni a avizelor 

organelor cu atribuţii de administrare fiscală despre  plătirea impozitului - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi funcţionarilor din organele cu atribuţii de administrare fiscală, în 

obligaţiile cărora intră eliberarea documentelor indicate în mărime de la trei la cinci unităţi convenţionale. 
[Art.1631 al.3) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art 747] 
[Art.1631 introdus prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
Articolul 1632. Încălcarea modului de trecere la conturi şi de 
                         virare de pe ele a mijloacelor băneşti de către     
                         instituţiile financiare              
Încălcarea termenelor, stabilite de legislaţie, de trecere a mijloacelor băneşti în conturile curente în lei 

moldoveneşti sau în valută străină pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de 
bazăale întreprinzătorilor, fie trecerea mijloacelor băneşti în 
numerar sau fără numerar, obţinute din comercializarea mărfurilor (producţiei, lucrărilor, 
serviciilor), nemijlocit la conturile depozitare sau  alte conturi bancare similare, evitînd conturile respective, 
- 

atrage după sine  aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere  din instituţiile financiare 
în mărime de la zece la douăzeci de unităţi convenţionale. 

Nevirarea, în termenul stabilit de legislaţie, la conturile bugetului public naţional (incluzînd fondurile 
speciale) a sumelor plăţilor fiscale, încasate de la contribuabili, de către instituţiile financiare, fie de alte 
persoane răspunzătoare pentru perceperea impozitelor ori obligate să calculeze, să reţină şi să vireze 
impozitul în locul contribuabilului, - 

atrage după sine  aplicarea unei  amenzi  în mărime de la o sută la o sută cincizeci unităţi convenţionale. 
[Art.1632 al.2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06] 
Încălcarea modului  stabilit  de decontare a  mijloacelor de  pe 

conturilecontribuabililor de către instituţiile  financiare  fie, încălcarea termenilor stabilite de legislaţie de 
decontare a mijloacelor de la conturile clienţilor în temeiul unei cereri întocmite în modul cuvenit  de către 
organul fiscal sau a hotărîrii definitive a  instanţei judecătoreşti (arbitrajului) - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

Deschiderea ilegală de conturi contribuabililor, adică deschiderea de către instituţii financiare de conturi 
curente în lei moldoveneşti sau în valută străină pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de bază 
sau de alte conturi bancare contribuabililor fără certificatul organului fiscal ori cu încălcarea cerinţelor, 
stabilite de legislaţie pentru deschiderea conturilor bancare, fie necomunicarea de 
către  instituţiile  financiare organelor fiscale despre deschiderea  de conturi contribuabililor - 

atrage după sine  aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere  din instituţiile financiare 
în mărime de la zece la douăzeci şi cinci unităţi convenţionale. 

Primirea de către instituţia financiară a  documentelor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor 
cărora nu  li  s-au atribuit coduri fiscale, precum şi executarea lor în lipsa  informaţiei despre atribuirea 
codurilor fiscale - 



atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de la zece la 
douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.1632 modificat prin  LP390 din 20.07.01, MO110/13.09.01 art 847] 
[Art.1632 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1632 introdus prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
Articolul 1633. Încălcarea regulilor de repatriere a 
                         bunurilor în schimbul exportului de 
                         mărfuri (producţie, lucrări, servicii) 
Nelivrarea mărfurilor  (producţiei)  conform contractului de  barter sau neîncălcarea căştigului valutar 

pentru mărfurile (producţie, lucrări servicii) exportate  în  conturile băncilor mandatare ale Republicii 
Moldova după expirarea termenului stabilit de legislaţie - 

atrage după sine  aplicarea unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere  în  mărime de la 
cincizeci la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.1633 introdus prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
Articolul 1634. Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru 
                         retribuirea muncii fără transferarea cote- 
                         lor de asigurare socială de stat obligatorie 
Prezentarea în instituţia financiară a documentelor în vederea primirii mijloacelor pentru retribuirea 

muncii fără prezentarea concomitentă a documentului ce confirmă transferarea cotelor de asigurare socială 
de stat obligatorie în mărimea cuvenită - 

atrage  după  sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la 
cincisprezece la treizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

Eliberarea de către instituţia financiară către agentul economic a mijloacelor pentru retribuirea muncii 
fără ca acesta să prezinte, în modulstabilit de legislaţie, documentul  ce  confirmă  transferarea cotelor de 
asigurare socială de stat obligatorie în mărimea cuvenită - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la 
cincisprezece la treizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Sancţiunile al.1-2) în redacţia Legii nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1634 introdus prin Legea nr.895-XIII din 26.06.96] 
Articolul 1635. Încălcarea regulilor de calculare şi achitare a primelor 
                         de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţie privind achitarea primelor de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere  în mărime de la zece la o sută de unităţi convenţionale. 
Nerespectarea ordinii şi modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la 

cincisprezece la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul stabilit de legislaţie - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

Netransferarea, transferarea cu întîrziere sau incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală, în cazul retribuirii muncii în expresie bănească sau în natură, pentru toate temeiurile şi felurile de 
plăţi, la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionate, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor care au semnat documentele de retribuire a muncii în 
mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 

Neprezentarea, în termenele stabilite de legislaţie, a dărilor de seamă privind calcularea şi achitarea 
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi a modificărilor la listele de evidenţă 
nominală a persoanelor asigurate, - 



atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la zece la 
douăzeci de unităţi convenţionale. 

Refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, 
ale agenţiilor ei teritoriale şi ale Serviciului Fiscal de Stat documentele justificative şi actele de evidenţă, 
necesare stabilirii obligaţiilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la treizeci la 
şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.1635 introdus prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68] 
Articolul 1636. Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru 
                          retribuirea muncii fără transferarea primelor 
                         de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
Prezentarea în instituţia financiară a documentelor în vederea primirii mijloacelor pentru retribuirea 

muncii fără prezentarea concomitentă a documentului ce confirmă transferarea primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală în mărimea cuvenită -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la 
cincisprezece la treizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

Eliberarea de către instituţia financiară către agentul economic a mijloacelor pentru retribuirea muncii 
fără ca acesta să prezinte, în modul stabilit de legislaţie, documentul ce confirmă transferarea primelor de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărimea cuvenită - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la 
cincisprezece la treizeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

[Art.1636 introdus prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68] 
  

CAPITOLUL 13 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE, 
CE ATENTEAZĂ LA ORDINEA PUBLICĂ 

Articolul 164. Huliganismul nu prea grav 
Huliganismul  nu  prea grav, adică vorbe sau expresii injurioase  în locuri publice, acostarea  jignitoare a 

cetăţenilor şi  alte acţiuni asemănătoare, ce tulbură ordinea publică şi liniştea cetăţenilor, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci  unităţi convenţionale, iar 

dacă in virtutea circumstanţelor  cauzei, ţinîndu-se seamă de persoana contravenientului, aplicarea acestei 
măsuri va  fi  considerată insuficientă, - arest administrativ pe un termen  de pînă la cincisprezece zile. 

[Alin.1 art.164 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
Huliganismul nu prea grav sau huliganismul, comis de preadolescenţi în vîrstă de la paisprezece pînă 

la şaisprezece ani, -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi părinţilor  sau  persoanelor care îi înlocuiesc, în mărime de pînă 

la trei unităţi convenţionale. 
[Art.164 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
 Articolul 165. Tragerea din armă de foc în centrele populate şi  
                         în locuri nerezervate pentru aceasta sau prin  
                          încălcarea modului stabilit 
Tragerea din armă de foc în centrele populate şi în locuri nerezervate 

pentru aceasta, precum şi în locuri rezervate prin încălcarea modului stabilit, - 
atrage  după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de  pînă la  zece unităţi convenţionale cu confiscarea 

armelor şi a muniţiilor. 
[Sancţiunea art.165 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.166,1661,1662 excluse prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 167. Consumul de băuturi spirtoase în  
                        locurile publice şi apariţia în stare 
                        de ebrietate în locurile publice 



Consumul de băuturi spirtoase pe străzi, pe stadioane, în scuaruri, în parcuri, în toate tipurile de 
transport în comun şi în celelalte locuri publice, în afară de întreprinderile de comerţ şi de alimentaţie 
publică, în care vînzarea porţionată a  băuturilor spirtoase este autorizată  de organul executiv al 
autoadministrării locale,  sau prin apariţia  în  locurile publice în stare de  ebrietate, ce jigneşte demnitatea 
umană şi moralitatea socială, - 

atrage  după  sine  un  avertisment sau aplicarea  unei amenzi  în mărime de la 0,5 la o unitate 
convenţională. 

Aceleaşi fapte, săvîrşite a două oară în decurs de un an după aplicarea sancţiunilor administrative, - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la două unităţi convenţionale. 
Acţiunile prevăzute de partea întîi a prezentului articol, dacă sînt săvîrşite de o persoană, care a fost 

supusă de două ori în decurs de un an sancţiunii administrative după consumul de  băuturi spirtoase  în 
locurile  publice sau pentru apariţia în stare de ebrietate în  locurile publice, - 

atrag după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  trei unităţi convenţionale, iar in cazuri 
excepţionale, dacă potrivit împrejurărilor cauzei  şi ţinînd cont de persoana contravenientului, 
aplicarea  acestei măsuri  va fi găsită insuficientă, - sub formă de arest administrativ pe un termen de pînă la 
cincisprezece zile. 

[Alin.3 art.167 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
Apariţia în stare de ebrietate în locurile publice a preadolescenţilor în vîrstă de pînă la 

şaisprezece ani, precum şi consumarea de către ei a băuturilor spirtoase - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la 0,5 din  unitatea 

convenţională  părinţilor  sau  persoanelor,  care  îi înlocuiesc. 
[Art.167 modificat prin Hot. Prezid. Parl nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.167 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.167 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 168. Consumul de băuturi spirtoase 
                        în unităţile de producţie 
Consumul de băuturi spirtoase în unităţile de producţie (la locurile de muncă, în încăperile şi pe 

teritoriile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor) sau aflarea la lucru  în stare de ebrietate - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la 0,5 din unitatea convenţională. 
Participarea maiştrilor,  a şefilor de sectoare, de schimburi,  de secţii  şi a celorlalţi conducători la 

consumul de băuturi  spirtoase în unităţile de producţie  împreună cu subalternii lor sau neluarea de măsuri 
de către ei pentru înlăturarea de la lucru a persoanelor, aflate în stare de ebrietate, ori tăinuirea de către ei a 
cazurilor de consumare a băuturilor spirtoase  sau de apariţie  la lucru a subalternilor lor în stare de ebrietate 
- 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  două unităţi convenţionale. 
[Art.168 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.168 în redacţia Ucazului din 29.11.85] 
     Articolul 169. Aducerea minorului în stare de ebrietate 
Aducerea minorului în stare de ebrietate de către părinţii minorului sau de către alte persoane - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
[Art.169 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 170. Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere,  
                        educaţie şi instruire a copiilor 
Neîndeplinirea cu rea-voinţă sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi sau de către persoanele 

care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire a copiilor - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la trei la cinci unităţi 

convenţionale. 
Aceleaşi fapte urmate de lipsa de supraveghere a copiilor, de vagabondaj, cerşetorie, precum şi de 

consumul de către aceştia a drogurilor şi altor substanţe psihotrope, a băuturilor alcoolice, sau săvîrşirea de 
către aceştia a unei fapte socialmente periculoase - 



atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la patruzeci de unităţi convenţionale. 
[Art.170 în redacţia LP1001 din 19.04.02, MO71/06.06.02 art. 571] 
[Art.170 completat prin Legea nr.1146-XIII din 09.04.97] 
[Art.170 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1701exclus prin  LP193-XVI din 26.09.08, MO189/21.10.08 art.677] 
[Art.1701 introdus prin LP754 din 21.12.02, MO21/05.02.02 art. 90] 
Articolul 1702. Încălcarea drepturilor şi intereselor legitime 
                         ale copilului 
Încălcarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului, exprimată prin comportament abuziv, insulte 

şi maltratări de orice fel, violenţă psihică şi fizică, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale. 
[Art.1702 introdus prin LP1001 din 19.04.02, MO71/06.06.02 art. 571] 
Articolul 1703. Împiedicarea exercitării dreptului de a 
                         comunica cu copiii şi de a-i educa  
Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a ambilor părinţi) să comunice cu copiii sau să ia parte 

la educarea lor, precum şi a copiilor să comunice cu buneii, fraţii şi surorile, dacă această comunicare nu 
reprezintă un pericol pentru viaţa şi sănătatea copilului şi pentru dezvoltarea lui spirituală, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Art.1703 introdus prin LP1001 din 19.04.02, MO71/06.06.02 art. 571] 
Articolul 1704. Necomunicarea despre existenţa unui pericol  
                          pentru viaţa sau sănătatea copilului 
Necomunicarea autorităţii tutelare de către persoanele cu funcţii de răspundere şi de către alte persoane 

despre existenţa unui pericol pentru viaţa sau sănătatea copilului ori despre încălcarea drepturilor şi 
intereselor lui legitime - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 
[Art.1704 introdus prin LP1001 din 19.04.02, MO71/06.06.02 art. 571] 
Articolul 1705. Antrenarea copiilor în acţiuni politice 
Antrenarea copiilor în acţiuni politice - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci de unităţi 

convenţionale. 
[Art.1705 introdus prin LP1312 din 26.07.02, MO110/01.08.02 art. 863] 
Articolul 171. Jocurile de noroc, ghicitul în locuri publice 
Organizarea jocurilor de noroc pe bani, pe obiecte şi pe alte valori cu încălcarea regulilor prevăzute de 

legislaţie - 
atrage după sine aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  pînă  la cincisprezece  unităţi convenţionale sau 

confiscarea atributelor ce constituie obiectul contravenţiei. 
Ghicitul în locuri publice -  
atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale. 
[Art.171 în redacţia Legii nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 1711. Practicarea prostituţiei  
Practicarea prostituţiei - 
atrage după  sine aplicarea unei amenzi de la cincizeci la şaptezeci şi  cinci de unităţi convenţionale sau 

arest administrativ de pînă la douăzeci de zile. 
Aceleaşi acţiuni, săvîrşite a două oara în decursul unui an după aplicarea sancţiunii administrative, - 
atrag după  sine aplicarea unei amenzi de la şaptezeci şi cinci  la una  sută unităţi convenţionale sau arest 

administrativ de pînă la treizeci  de zile. 
Notă. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale traficului de fiinţe 

umane, specificate la articolele 165 şi 206 din Codul penal al Republicii  Moldova. 



[Art.1761 nota introdusă prin LP376 din 29.12.05, MO20/31.01.06 art.89] 
[Sancţiunile art.1711 în redacţia Legii nr.42-XIV din 04.06.98] 
[Art.1711 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1711 introdus prin Ucazul din 27.07.87] 
Articolul 1712. Propagarea prostituţiei 
Propagarea prostituţiei prin intermediul publicaţiilor periodice, mijloacelor audiovizuale sau prin orice 

alt mod - 
atrage după sine aplicarea  unei amenzi de la una sută la una  sută cincizeci unităţi convenţionale cu 

confiscarea mijloacelor de propagare. 
[Art.1712 introdus prin Legea nr.42-XIV din 04.06.98] 
[Art.1712 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1713. Încălcarea regulilor înfierii, tutelei şi curatelei 
                         copiilor rămaşi fără îngrijire părintească  
Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere din instituţiile de instruire, curative, de asistenţă 

socială şi din alte instituţii similare a termenului de 5 zile pentru comunicare autorităţii tutelare despre copiii 
rămaşi fără îngrijire părintească care pot fi ulterior transmişi spre adopţie sau sub tutelă (curatelă) pentru 
îngrijire şi educare - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 
[Art.1713 al.1) in redactia LP1001 din 19.04.02, MO71/06.06.02 art. 571] 
Dosirea copilului  de  la adopţie sau de  la  instituirea  tutelei (curatelei), precum şi  prezentarea de date 

falsificate  despre  copiii rămaşi  fără  îngrijire părintească de către persoanele oficiale de la casele (secţiile) 
de naştere, instituţiile curative şi profilactice sau de alt gen, în care se educă şi se întreţin copiii rămaşi fără 
îngrijire părintească, - 

atrag  după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la trei la cinci unităţi convenţionale. 
[Art.1713 al.2) modificat prin LP1001 din 19.04.02, MO71/06.06.02 art. 571] 
[Art.1713 introdus prin Legea nr.1482-XII din 10.06.93] 
Articolul 1714. Confecţionarea sau desfacerea 
                         obiectelor pornografice 
Confecţionarea, importarea, difuzarea şi publicitatea operelor pornografice, publicaţiilor tipărite, 

tablourilor sau altor obiecte cu caracter pornografic, precum şi comercializarea sau păstrarea lor în scop de 
vînzare sau difuzare, - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor de la  zece la douăzeci unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci unităţi convenţionale, cu confiscarea obiectelor 
pornografice. 

[Art.1714 introdus prin Legea nr.827-XIII din 03.05.96] 
Articolul 1715. Confecţionarea sau difuzarea lucrărilor 
                          ce propagă cultul violenţei şi al cruzimii 
Confecţionarea, importarea, difuzarea, demonstrarea sau păstrarea în scop de difuzare sau de 

demonstrare a cine - şi videofilmelor sau a altor lucrări ce propagă cultul violenţei şi al cruzimii - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor de la zece la douăzeci unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci unităţi convenţionale, cu confiscarea lucrărilor şi a 
mijloacelor pentru confecţionarea şi demonstrarea lor. 

[Art.1715 introdus prin Legea nr.827-XIII din 03.05.96] 
Articolul 1716. Difuzarea producţiei editoriale şi cinematografice, 
                          spectacolelor teatrale, casetelor video şi audio,  
                          compact-discurilor, emisiunilor radiofonice şi televizate  
                          cu caracter erotic şi realizarea programelor distractive  
                           cu elemente de strip-tease în localurile publice  
Difuzarea producţiei editoriale şi cinematografice, spectacolelor teatrale, casetelor video şi audio, 

compact-discurilor, emisiunilor radiofonice şi televizate, inclusiv a celor transmise prin intermediul 



televiziunii prin cablu şi eter sau prin Internet, cu caracter erotic şi realizarea programelor distractive cu 
elemente de strip-tease în localurile publice fără autorizaţia eliberată de Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Moralităţii -  

atrag aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cinci sute de unităţi convenţionale şi persoanelor cu 
funcţii de răspundere - în mărime de o mie de unităţi convenţionale. 

[Art.1716 modificat prin LP366 din 25.09.03, MO221/31.10.03 art.854] 
[Art.1716 introdus prin LP172 din 18.05.01, MO59/07.06.01] 
Articolul 172. Tulburarea liniştii în locuri publice 
Tulburarea liniştii  în timpul nopţii (de la orele 23 pînă la  orele 7),  adică  cîntarea  cu voce tare, 

cîntarea  la  instrumente  muzicale, darea  semnelor acustice, folosirea cu  intensitate auditivă sporită a 
televizoarelor, aparatelor de radiorecepţie, magnetofoanelor  şi a unui alt aparataj în apartamente, la scările 
şi în curţile caselor de locuit, pe   străzi  şi  în alte locuri  publice, efectuarea  în  încăperile  de locuit şi în 
afară lor a lucrărilor, în  cursul  cărora produce  zgomot, fără nevoie urgentă de ele, precum şi alte acţiuni 
asemănătoare, - 

atrag după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime  de la 0,05 la 0,25 din 
unitatea convenţională şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi  persoanelor  cu  funcţii  de răspundere - 
în mărime de pînă la două unităţi convenţionale. 

[Art.172 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 173. Chemarea premeditat falsă a serviciilor speciale 
Chemarea premeditat falsă a serviciului de pompieri, a serviciului de ajutor medical urgent şi a altor 

servicii speciale - 
atrag după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de pînă  la cinci unităţi convenţionale. 
[Art.173 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.173 modificat prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
  

CAPITOLUL 14 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE, CE 

ATENTEAZĂ LA MODUL STABILIT DE ADMINISTRARE 
Articolul 174. Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau  
                        cererii legitime a colaboratorului poliţiei 
Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a unui colaborator al poliţiei, a altui 

lucrător din organele afacerilor interne sau a unei persoane, aflate în exerciţiul datoriei de serviciu sau 
obşteşti de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la zece unităţi 
convenţionale   sau  arest  administrativ  pe  un  termen  pînă  la cincisprezece zile. 

Aceleaşi acţiuni, săvîrşite în mod repetat în decursul unui an după aplicarea sancţiunilor administrative - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci unităţi convenţionale sau arest 

administrativ pe un termen de pînă la treizeci de zile. 
[Art.174 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
[Art.174 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.174 modificat prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
Articolul 1741. Încălcarea legislaţiei cu privire la 
                         organizarea şi desfăşurarea întrunirilor 
Încălcarea termenului şi modului de examinare a declaraţiilor privind desfăşurarea întrunirilor -atrage 

după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la treizeci de unităţi convenţionale. 
Organizarea şi desfăşurarea întrunirii fără avizarea primăriei sau fără autorizaţia ei, precum şi încălcarea 

condiţiilor  (forma,  locul, timpul) desfăşurării întrunirii, indicate în autorizaţie, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi organizatorilor (conducătorilor) întrunirii în mărime de la 

douăzeci şi cinci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Neîndeplinirea de către organizatorul (conducătorul) întrunirii a obligaţiunilor prevăzute de lege - 



atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de la  douăzeci la treizeci de unităţi convenţionale. 
Participarea activă la întrunirea desfăşurată în condiţiile alineatului doi din prezentul articol - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de la zece la cincisprezece unităţi convenţionale. 
Participarea  la  întruniri a persoanelor care au asupra lor obiecte special  adaptate  sau  ce pot fi utilizate 

pentru cauzarea  leziunilor corporale sau daunelor materiale - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci de unităţi 

convenţionale sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile.  
Împiedicarea sub orice formă de către participanţii la întrunire a circulaţiei transportului în comun sau a 

funcţionării întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de la  douăzeci la cincizeci de unităţi convenţionale 

sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile. 
Antrenarea copiilor în întruniri, desfăşurate în condiţiile alineatului 2 din prezentul articol, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1741 al.7) în redacţia LP1312 din 26.07.02, MO110/01.08.02 art. 863] 
[Art.1741 modificat prin LP792 din 24.01.02, MO20/02.02.02, art.82] 
[Art.1741 în redacţia Legii nr.561-XIII din 22.07.95] 
[Art.1741 introdus prin Ucazul din 02.08.88] 
Articolul 1742. Încălcarea intenţionată a modului 
                         de folosire a simbolurilor de stat 
Încălcarea intenţionată a modului de folosire a simbolurilor de stat (stemă, drapelul, imnul) ale 

Republicii Moldova sau ale altui stat - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale. 
Acţiunile, prevăzute de alineatul întîi al prezentului articol, săvîrşite printr-o înţelegere prealabilă de un 

grup de persoane, precum şi de persoanele cu funcţii de răspundere, responsabile pentru respectarea 
modului de folosire a simbolurilor de stat, -  

atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci de unităţi convenţionale sau arest 
administrativ pe termen de pînă la  treizeci de zile. 

[Art.1742 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1742 introdus prin Legea nr.76-XII din 05.06.90] 
Articolul 1743. Încălcarea cerinţelor regimului 
                        stării excepţionale 
Încălcarea, în  condiţiile  stării excepţionale a regimului special de intrare şi ieşire a cetăţenilor; 

încălcarea interdicţiei de a părăsi pe termenul stabilit o anumită localitate, apartamentul său (casa sa); 
neîndeplinirea de către contravenienţii la ordinea publică, care  nu sînt  trăitori  ai localităţii  respective, a 
cerinţelor de evacuare la locul aflării permanente a  acestora sau dincolo de hotarele localităţii în care este 
declarată  starea   excepţională, încălcarea  interdicţiei de a desfăşura adunări, mitinguri, procesiuni de 
stradă şi demonstraţii spectacole, manifestaţii sportive şi alte manifestaţii de masă, precum şi greve; 
încălcarea limitării sau  interdicţiei vănzării de arme, de substanţe chimice şi toxice cu efect drastic, precum 
şi de băuturi alcoolice  şi de  substanţe care conţin spirt; încălcarea cerinţelor de carantină şi a altor măsuri 
sanitare  antiepidemice obligatorii; încălcarea limitării sau interdicţiei folosirii tehnicii de multiplicat, 
precum şi a aparaturii de emitere a undelor radio şi TV, a tehnicii  de înregistrare audio şi  video; 
împiedicarea confiscării mijloacelor tehnicii de amplificare a sunetului şi realizării controlului asupra 
mijloacelor de informare în masă; încălcarea regulilor speciale de folosire  a  telecomunicaţiilor; încălcarea 
limitării circulaţiei mijloacelor de transport şi împiedicarea efectuării controlului lor; aflarea în timpul 
restricţiilor de circulaţie în stradă sau în alte locuri publice  fără a avea permise  şi acte de identitate, 
eliberate în mod special, sau aflarea în  fara locuinţei proprii fără documente de identitate, dacă 
aceste  încălcări nu  atrag  după  sine pedeapsă penală în conformitate cu  legislaţia  în vigoare, - 

atrag după sine aplicarea unei  amenzi  în  mărime  de  pînă  la douăzeci de unităţi convenţionale sau 
arest administrativ pe termen de  pînă la cincisprezece zile. 

Aceleaşi acţiuni, săvîrşite în perioada  formelor  speciale  de administrare, - 



atrag  după sine aplicarea unei amenzi în  mărime de pînă  la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale, 
sau  arest administrativ  pe un termen de pînă la cincisprezece zile. 

[Art.1743 introdus prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
Articolul 1744. Atentatul la ordinea publică în condiţiile  
                         regimului stării excepţionale 
Răspîndirea zvonurilor provocatoare, acţiunile care provoacă încălcarea ordinii de drept ori aţăţă  vrajba 

naţională, împiedicarea activă a exercitării de către cetăţeni şi de persoane oficiale a drepturilor şi a 
obligaţiunilor lor legitime, precum şi nesupunerea ostilă dispoziţiei legitime sau cerinţei lucrătorului 
organului afacerilor interne, militarului, drujinarului popular sau altor persoane, care îşi îndeplinesc 
atribuţiile de serviciu sau datoria obştească la menţinerea ordinii publice, ori alte acţiuni similare, care 
tulbură ordinea publică şi liniştea cetăţenilor, ori încălcarea regulilor de supraveghere administrativă în 
localităţile unde este declarată  starea excepţională, - 

atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  pînă  la douăzeci  de unităţi convenţionale sau 
un arest administrativ pe un  termen  de pînă la treizeci de zile. 

Aceleaşi acţiuni, săvîrşite în perioada acţiunii formelor speciale de administrare, - 
atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi  cinci de unităţi convenţionale 

sau un arest administrativ  pe un termen  de pînă la treizeci de zile. 
[Art.1744 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1744 introdus prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
Articolul 1745. Opunerea de rezistenţă colaboratorului poliţiei sau executorului judecătoresc 
Opunerea de rezistenţă  unui colaborator al poliţiei, altui lucrător din 

organele afacerilor interne sau unei persoane, aflate  în exerciţiul datoriei de  serviciu sau obşteşti de 
menţinere a ordinii publice şi de combaterei a criminalităţii - 

atrage după sine aplicarea  unei  amenzi  în  mărime  de  pînă  la cincisprezece unităţi convenţionale sau 
arest administrativ pe un termen  de pînă la treizeci de zile. 

Opunerea de rezistenţă executorului judecătoresc în cadrul executării documentului executoriu -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere - de la douăzeci la şaptezeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1745 modificat prin LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273] 
[Art.1745 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
[Art.1745 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1745 introdus prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
Articolul 1746. Ultragierea colaboratorului poliţiei sau a executorului judecătoresc 
Ultragierea colaboratorului poliţiei, adică jignirea premeditată a onoarei şi  demnităţii lui, ultragierea 

altui lucrător din organele afacerilor interne  sau unei persoane, aflate în exerciţiul datoriei de serviciu  sau 
obşteşti de menţinere a ordinii publice şi de  combatere a criminalităţii, exprimată prin acţiune, verbal sau în 
scris - 

atrage  după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  zece unităţi convenţionale 
sau  arest  administrativ  pe un  termen  de  pînă  la cincisprezece zile. 

Ultragierea executorului judecătoresc, adică jignirea premeditată a onoarei şi demnităţii lui, în cadrul 
executării documentului executoriu -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi 
convenţionale, iar persoanelor cu funcţii de răspundere - de la douăzeci la şaptezeci şi cinci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1746 modificat prin LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273] 
[Art.1746 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
[Art.1746 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1746 introdus prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
Articolul 1747. Refuzul de a se prezenta în faţa  



                        organelor de ocrotire a drepturilor 
Refuzul fără motive întemeiate a cetăţeanului sau a persoanei cu funcţii de răspundere  de a se prezenta 

în faţa organelor de ocrotire a drepturilor, în cazul în care este chemată  în modul stabilit în legătură cu 
cauzele şi materialele pe care le judecă acestea - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,5 la două unităţi 
convenţionale sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile. 

Împiedicarea de către o persoană cu funcţii de răspundere a prezentării cetăţeanului în faţa organelor de 
ocrotire a drepturilor - 

atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Art.1747 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1747 introdus prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
Articolul 1748. Apelul fals adresat poliţiei 
Apelul vădit fals adresat poliţiei, altor servicii ale organelor afacerilor interne sau adresarea către poliţie 

şi către alte servicii ale organelor afacerilor interne cu declaraţie vădit falsă, în cazul în 
care lipsesc  indicii  unei denunţări intenţionat false despre o infracţiune - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
Aceleaşi acţiuni, săvîrşite de o persoană  faţă de care  în decursul  unui an s-au aplicat sancţiuni 

administrative pentru  acţiuni similare - 
atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  zece unităţi convenţionale. 
[Art.1748 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1748 introdus prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
Articolul 1749. Neluarea de măsuri în legătură cu rapoartele 
                               organelor de drept şi ale Curţii de Conturi 
Neluarea de măsuri de către persoana cu funcţii de răspundere pentru înlăturarea încălcării legii, indicate 

în raportul organelor de drept şi al Curţii de Conturi, a cauzelor, ce au înlesnit aceste 
încasări, precum şi  răspunsului  cu  întărziere  la  raport  sau  la informarea acestor organe - 

atrag  după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincisprezece la douăzeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1749 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Art.1749 modificat prin Legea nr.1044-XIII din 17.12.96] 
[Art.1749 modificat prin Legea nr.891-XIII din 21.06.96] 
[Art.1749 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1749 în redacţia Legii nr.736-XII din 03.10.91] 
[Art.1749 introdus prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
Articolul 17410. Împiedicarea activităţii legitime a 
                            persoanelor cu funcţii de răspundere 
Împiedicarea în orice formă a activităţii legitime a persoanelor cu funcţii de răspundere  din  cadrul 

Curţii de Conturi, ministerelor, departamentelor, inspectoratelor şi altor organe învestite cu astfel de 
împuterniciri, precum şi a deputaţilor în Parlament în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu (neadmiterea 
efectuării controlului neprezentarea  documentelor corespunzătoare, neexecutarea prescripţiilor şi a altor 
cerinţe legitime) - 

atrage dupăsine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de  la cinci  la  douăzeci  de  unităţi 
convenţionale şi  persoanelor  cu  funcţii  de răspundere  -  în  mărime de la o sută cincizeci la trei sute de 
unităţi convenţionale. 

[Art.17410 modificat prin LP110 din 02.06.05, MO89/01.07.05 art.414] 
[Art.17410 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.17410 modificat prin Legea nr.891-XIII din 21.06.96] 
[Art.17410 în redacţia Legii nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Art.17410 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.17410 introdus prin Legea nr.736-XII din 03.10.91] 



[Art.17411, 17412 excluse prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 17413. Neluarea de măsuri în legătură 
                           cu interpelarea deputatului 
Neluarea de măsuri privind înlăturarea încălcărilor Constituţiei, a altor legi şi hotărîri ale organelor 

supreme ale puterii de stat şi ale administraţiei de stat reflectate în interpelarea deputatului, precum şi 
răspunsul cu întărziere la interpelare - 

atrag după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii de răspundere în mărime de pînă la zece 
unităţi convenţionale. 

[Art.17413 introdus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 17414. Eschivarea de la executare sau neexecutarea la 
                           timp a dispoziţiilor organului de stat de          
                           reglementare antimonopolistă, neprezentarea            
                           informaţiei sau prezentarea unei informaţii         
                            vădit neveridice (false) acestui organ 
Eschivarea de la executare sau neexecutarea la timp a dispoziţiilor organului de stat de reglementare 

antimonopolistă - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în  mărime  de  pînă  la cincisprezece unităţi convenţionale. 
Neprezentarea informaţiei sau prezentarea unei informaţii vădit neveridice (false) organului de stat de 

reglementare antimonopolistă - 
atrage după sine  aplicarea unei  amenzi în mărime de pînă  la  zece unităţi convenţionale. 
[Art.17414 introdus prin Legea nr.103-XIII din 13.05.94] 
Articolul 17415. Blocarea intenţionată a arterelor 
                           de transport, întreprinderilor, 
                           instituţiilor sau organizaţiilor 
Blocarea intenţionată a arterelor de transport, clădirilor (obiectelor), ce aparţin 

întreprinderilor, instituţiilor sau organizaţiilor, prin  instalarea de posturi sau în alt mod, care a provocat  sau 
ar fi putut să provoace dereglarea funcţionării normale a 
transportului feroviar, aerian, fluvial, auto, a întreprinderilor, instituţiilor sau organizaţiilor, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi de pînă la  zece  unităţi convenţionale. 
Aceleaşi acţiuni, săvîrşite în mod repetat sau de un grup de persoane în urma unei înţelegeri prealabile, - 
atrag după sine  aplicarea unei amenzi de pînă la douăzeci şi cinci de  unităţi convenţionale ori arest 

administrativ pe un termen depînă  la cincisprezece zile. 
[Art.17415 introdus prin Legea nr.827-XIII din 03.05.96] 
Articolul 17416. Încălcarea drepturilor asociaţilor 
                           societăţilor comerciale (membrilor cooperativei) 
Neconvocarea adunării generale a societăţii comerciale (cooperativei) sau încălcarea termenului de 

convocare, prevăzut de legislaţie sau de statutul societăţii (cooperativei), - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Tăinuirea premeditată de către persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii comerciale 

(cooperativei) a informaţiei privind  activitatea economică şi financiară, a altei informaţii pe care asociaţii 
(membrii) ei trebuie să o primească, conform legislaţiei sau statutului societăţii (cooperativei), dacă această 
tăinuire nu a cauzat prejudicii materiale considerabile, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
Încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii comerciale (cooperativei) a 

modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii, a tranzacţiilor cu conflict de interes sau a altor tranzacţii, al 
căror mod de încheiere este prevăzut de legislaţie sau de statutul societăţii (cooperativei), dacă această 
încălcare nu a cauzat prejudicii materiale considerabile, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de  unităţi convenţionale. 
Neachitarea de către persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii comerciale (cooperativei) a 

dividendelor (cotelor bonus, rabaturilor cooperatiste) şi a altor plăţi, anunţate de adunarea generală sau de 



alt organ împuternicit al societăţii (cooperativei), asociaţilor societăţii (membrilor cooperativei), precum şi 
neachitarea dobînzilor prevăzute de contractele de împrumut încheiate cu asociaţii societăţii (membrii 
cooperativei), -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.17416 în redacţia LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950] 
[Art.17416 introdus prin Legea nr.827-XIII din 03.05.96] 
Articolul 174/17. Protecţionismul 
Protecţionismul, adică acţiunea sau inacţiunea persoanei cu funcţii de răspundere în scopul protejării 

persoanelor interesate la soluţionarea problemelor lor, acordării de divers sprijin, indiferent de motivele de 
care s-a condus protectorul, care nu conţine elemente  ale infracţiunii, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.17417 introdus prin Legea nr.1375 din 19.11.97] 
Articolul 17418. Nerespectarea prevederilor Legii  
                           privind combaterea corupţiei şi  
                           protecţionismului 
Eschivarea intenţionată a conducătorilor autorităţilor publice, ai altor instituţii, întreprinderi şi 

organizaţii de stat de la executarea obligaţiei de a lua măsurile de rigoare faţă de funcţionarii din subordine 
vinovaţi de săvîrşirea unor acte de corupţie şi de protecţionism şi de a informa autorităţile prevăzute de lege 
asupra acestor acte – 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la două sute de unităţi convenţionale. 
    Aceeaşi acţiune săvîrşită repetat, în decursul unui an, -atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime 
de la două sute la trei sute de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de 
a exercita anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an. 

[Art.17418în redacţia LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
Articolul 17419. Imixtiunea în activitatea avocaţilor parlamentari 
Imixtiunea în activitatea  avocaţilor parlamentari cu scopul  de  a influenţa  deciziile  acestora asupra 

unor sesizări concrete,  ignorarea intenţionată de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate 
nivelurile a sesizărilor şi neîndeplinirea  recomandărilor avocaţilor parlamentari, precum şi împiedicarea sub 
orice altă formă a activităţii acestora, - 

atrag după sine  aplicarea  unei  amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 
şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale.  

[Art.17419 introdus prin Legea nr.18-XIV din 14.05.98] 
Articolul 17420. Folosirea ilegală a semnelor aflate sub 
                            protecţia tratatelor internaţionale  
Folosirea emblemei Crucii Roşii şi a denumirii "Crucea Roşie" de către persoane care nu sînt 

împuternicite cu acest drept, precum şi a însemnelor care pot fi identificate cu emblema Crucii Roşii -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de 

unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la patruzeci la cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Art.17420 introdus prin LP188 din 24.05.01, MO63/14.06.01] 
Articolul  17421.  Divulgarea secretului comercial sau a secretului fiscal 
Divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau secret fiscal de către o persoană căreia aceste 

informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincizeci la şaptezeci şi cinci unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţie de răspundere - în mărime de la şaptezeci şi cinci la o sută cincizeci 
unităţi convenţionale. 

[Art.17421 modificat prin LP204 din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.573] 
[Art.17421 modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747] 
[Art.17421 introdus prin LP340 din 06.07.01, MO97/17.08.01] 



Articolul 17422. Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate 
Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate, manifestată prin: 
1) publicitatea mărfurilor şi serviciilor supuse certificării sau licenţierii în cazul cînd producătorii lor nu 

dispun de certificatul sau licenţa cuvenită, precum şi publicitatea mărfurilor şi serviciilor interzise 
producerii şi comercializării, 

2) prezentarea, producerea sau difuzarea publicităţii neoneste, neautentice, amorale de către furnizorul 
de publicitate, producătorul de  publicitate sau de către difuzorul de publicitate, 

3) publicitatea mărfurilor şi serviciilor cu folosirea neautorizată a simbolurilor statului, a denumirilor 
sau abrevierilor de firme, companii, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, 

4) amplasarea publicităţii exterioare prin vătămarea sau nimicirea de arbori, în zonele de protecţie a 
monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură, precum şi fără autorizaţia stabilită legal, 

5) prezentarea, producerea sau difuzarea publicităţii destinate publicului larg a şedinţelor medicale în 
masă cu folosirea metodelor de influenţă psihică sau bioenergetică fără autorizaţia respectivă, 

atrage aplicarea faţă de cetăţeni a unei amenzi de la zece la treizeci de unităţi convenţionale, iar faţă de 
persoane cu funcţie de răspundere - de la o sută la trei sute de unităţi convenţionale. 

[Art.17422 introdus prin LP1188 din 04.07.02, MO106/25.07.2002 art.805] 
Articolul 17423. Încălcarea legislaţiei cu privire la reprezentarea  
                           statului în societăţile comerciale       
Încălcarea de către reprezentantul statului a legislaţiei cu privire la reprezentarea statului în societăţile 

comerciale, manifestată prin: 
1) încălcarea drepturilor şi intereselor legale ale statului în procesul de  constituire, de activitate, de 

reorganizare şi de lichidare a societăţii, prin care statului i se atribuie rolul de participant cu răspundere 
nelimitată sau suplimentară ori i se diminuează cota de participare în capitalul social, în cazul în care legea 
interzice acest lucru; 

2) tăinuirea informaţiei privind activitatea economică şi financiară a societăţii, a altei informaţii pe care 
autoritatea publică competentă este în drept să o ceară; 

3) neîndeplinirea altor funcţii atribuite prin actele normative din domeniu în cazul lezării intereselor 
statului, 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de unităţi convenţionale. 
Tăinuirea de către reprezentantul statului faţă de autoritatea publică competentă a faptului că are sau a 

dobîndit un interes patrimonial în societatea comercială, 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două mii la trei mii de unităţi convenţionale. 
[Art.17423 introdus prin LP88-XV din 25.03.04,MO64-66/23.04.04 art.350] 
Articolul 17424. Încălcarea regulilor privind declararea veniturilor  
                           şi a proprietăţii de către demnitarii de stat,  
                           judecători, procurori, funcţionari publici 
                            şi unele persoane cu funcţie de conducere 
Neprezentarea declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate, în termenele stabilite, de către persoanele 

obligate să o prezinte - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de unităţi convenţionale. 
[Art.17424 introdus prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482] 
Articolul 17425. Încălcarea modului de păstrare şi utilizare  
                           a informaţiilor din declaraţiile cu privire la venituri  
                           şi proprietate ale demnitarilor de stat,  
                           judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici  
                           şi ale unor persoane cu funcţie de conducere 
Încălcarea modului de păstrare şi utilizare a informaţiilor din declaraţiile cu privire la venituri şi 

proprietate de către persoanele cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la o sută de unităţi convenţionale. 



[Art.17425  introdus  prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482] 
Articolul 17426. Neprezentarea sau refuzul de a se prezenta în faţa executorului judecătoresc 
Neprezentarea sau refuzul persoanei, fără motive întemeiate, de a se prezenta în faţa executorului 

judecătoresc în cazul în care este citată în modul stabilit, în legătură cu cauzele şi materialele care se 
examinează sau se execută, -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale. 
Împiedicarea prezentării cetăţeanului în faţa executorului judecătoresc de către o persoană cu funcţii de 

răspundere - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Art.17426 introdus prin LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273] 
    Articolul 17427. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu 
    Folosirea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a situaţiei de serviciu într-un mod 

care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau 
juridice, în cazul în care aceasta nu constituie o infracţiune, -atrage după sine aplicarea unei amenzi în 
mărime de la  cincizeci  la o sută cincizeci de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a deţine 
anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an.  
    Articolul 17428.  Excesul de putere sau depăşirea   

                          atribuţiilor de serviciu  
    Săvîrşirea de către o persoană cu funcţie de răspundere a unei acţiuni care depăşeşte în mod vădit 

limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege şi care contravine intereselor publice sau drepturilor şi 
intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,  în cazul în care aceasta nu constituie o 
infracţiune, - atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la  cincizeci  la o sută cincizeci de unităţi 
convenţionale, cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un 
termen de la 3 luni la un an. 

    Articolul 17429. Participarea ilegală la activitatea de  
                               întreprinzător 

    Participarea ilegală a unui funcţionar public la activitatea de întreprinzător prin crearea (fondarea) unor 
întreprinderi, precum şi conducerea directă sau indirectă, prin intermediul altor persoane, a  activităţii 
întreprinderilor -atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la  cincizeci  la o sută  de unităţi 
convenţionale, cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un 
termen de la 3 luni la un an. 

[Art.17427-17429 introduse prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
Articolul 175. Samovolnicia 
Samovolnicia, adică exercitarea în mod arbitrar a unui drept real sau presupus prin încălcarea ordinii 

stabilite de lege, fără cauzarea daunei substanţiale unor cetăţeni ori unor organizaţii de stat sau obşteşti, - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la trei unităţi 

convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la 
cinci unităţi convenţionale. 

[Art.175 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1751 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1752. Acţiunile ilegale faţă de distincţiile de stat  
Purtarea ordinului, medaliei,  insignei la titlul onorific ale Republicii  Moldova ori a barelor de ordene şi 

de medalii de către  o persoană,  care nu are dreptul la aceasta, precum şi păstrarea ilegală a ordenului, 
medaliei, insignei la titlul onorific ale Republicii Moldova, - 

atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Art.1752 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1752 introdus prin Ucazul din 05.09.85] 
 Articolul 1753. Înfiinţarea unei arhive clandestine 
Înfiinţarea de către o persoană cu funcţii de răspundere a unei arhive clandestine a cărei funcţionare nu 

este anunţată în mod public şi la care nu au acces cercetătorii pentru lucrul cu documentele - 



atrage după sine aplicarea unei amenzi de la zece la treizeci unităţi convenţionale. 
[Art.1753 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 1754. Împiedicarea accesului cetăţenilor 
                          la documentele din Fondul Arhivistic 
Împiedicarea de către o persoană cu funcţii de răspundere a accesului cetăţenilor la documentele din 

Fondul Arhivistic - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Art.1754 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 1755. Neprezentarea la Fondul Arhivistic a informaţiei 
Neprezentarea de către o persoană cu funcţii de răspundere la Fondul 

Arhivistica  informaţiei  cu  privire  la  componenţa  şi  conţinutul documentelor  ce  se păstrează în arhivele 
de stat, în alte depozite de stat şi în arhivele persoanelor juridice ale căror documente fac parte din Fondul 
Arhivistic obştesc, precum şi prezentarea informaţiei cu încălcarea termenului şi modului stabilit de 
legislaţie, - 

atrage după şine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cincisprezece unităţi convenţionale. 
[Art.1755 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 1756. Distrugerea documentelor din Fondul Arhivistic 
Distrugerea fără autorizaţia respectivă de către o persoană cu funcţii de răspundere a documentelor din 

Fondul  Arhivistic, ce se păstrează în arhivele de stat, în alte depozite de stat şi în arhivele persoanelor 
juridice, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cincizeci unităţi convenţionale. 
[Art.1756 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 1757. Deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic 
Deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic, săvîrşită prin extirparea textului sau a imaginei din 

document sau prin inserarea în text sau în imagine a unor modificări ori completări, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Art.1757 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
[Art.176 abrogat prin Legea nr.1277-XIII din 18.07.97] 
[Art.176 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 177. Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor  
                        deţinute în instituţiile de corectare prin muncă,  
                         în preventoriile de educaţie prin muncă, de tratament  
                         şi muncă şi în cele de tratament şi educaţie 
Transmiterea  prin  ascunderea  de control  sau  încercarea  de a transmite  prin orice mijloc băuturi 

alcoolice, substanţe medicamentoase şi alte substanţe, ce au efect stupefiant, precum şi alte obiecte interzise 
spre transmitere persoanelor deţinute în  instituţiile de corectare prin muncă, în preventoriile de educare prin 
muncă, de tratament şi muncă şi în cele de tratament şi educaţie, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cinci unităţi 
convenţionale cu confiscarea  obiectelor interzise. 

[Art.177 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Titlul şi dispoziţia art.177 modificate prin Ucazul din 02.11.87]  
Articolul 178. Încălcarea sau nerespectarea  
                       regulilor de securitate contra incendiilor 
Încălcarea sau nerespectarea regulilor de securitate contra incendiilor la întreprinderi, în instituţii, 

organizaţii, colhozuri, în locuri  publice, în depozite, în cămine şi în case de locuit, în garaje cooperatiste şi 
individuale şi în alte clădiri auxiliare din curţi, precum şi la proiectarea şi construirea obiectivelor 
respective, sau încălcarea regulilor de folosire şi de întreţinere a tehnicii pentru stingerea incendiilor, 
a  inventarului  antiincendiar, a utilajelor, mijloacelor automate de descoperire şi de stingere a  incendiilor - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la 0,1 la cinci unităţi 
convenţionale şi un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor  cu  funcţii  de răspundere - de la 



două la zece unităţi convenţionale. 
[Art.178 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.178 modificat prin Ucazul din 31.03.87] 
Articolul 1781. Încălcarea legislaţiei cu privire 
                         la apărarea civilă 
Nerespectarea normelor şi cerinţelor, prevăzute de legislaţia cu privire la apărarea civilă, la proiectarea, 

construcţia şi exploatarea instalaţiilor şi obiectivelor de către întreprinderi, instituţii, organizaţii şi de alte 
persoane juridice şi fizice, precum şi neluarea demăsuri pentru  

utilizarea şi întreţinerea în modul cuvenit aîncăperilor, tehnicii, echipamentelor de protecţie, mijloacelor 
de comunicaţii şi de înştiinţare – 

atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - de pînă la cincisprezece unităţi convenţionale. 

[Art.1781 introdus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 179. Încălcarea regulilor cu privire la standardizare,  
                        metrologie şi calitatea producţiei 
Încălcarea regulilor cu  privire  la  standardizare,  metrologie şi calitatea producţiei: 
1) lansarea sau livrarea (realizarea) producţiei, acordarea serviciilor ce nu  corespund cerinţelor 

standardelor obligatorii, documentaţiei tehnico-normative şi mostrelor (etaloanelor); 
2) vînzarea mărfurilor ce nu  corespund  cerinţelor obligatorii, documentaţiei tehnico-normative şi 

mostrelor (etaloanelor); 
3) livrarea (realizarea) producţiei fără marcare, fără indicarea mărimilor fizice  corespunzătoare ale 

masei, volumului  şi   încălcarea abaterilor maximal-admisibile; 
4) transmiterea către beneficiar sau pentru producţie a 

documentaţiei de construcţii, tehnologie şi de  proiectare,  ce nu corespunde cerinţelor standardelor 
obligatorii; 

5) nerespectarea standardelor şi a documentaţiei tehnico - normative la  transportare,  păstrarea şi 
folosirea (exploatarea) producţiei, dacă aceasta a avut drept urmare reducerea calităţii, deteriorarea 
producţiei sau pierderii supranormative de producţie; 

6) punerea în circulaţie (vînzarea, exploatarea,  închirierea) a mijloacelor de măsurat care n-au trecut în 
modul stabilit încercările, aprobarea tipului, a celor necontrolate ori cu  termenul  de control expirat; 

7) confecţionarea, încercarea, repararea, închirierea, vînzarea şi calibrarea mijloacelor de 
măsurat de către persoanele juridice şi fizice, care n-au primit în modul stabilit permis special (licenţă) cu 
drept de a efectua aceste lucrări, precum  şi  încălcarea regulilor metrologice; 

8) nerespectarea sistemului stabilit al unităţilor de mărimi fizice; 
9) falsificarea mijloacelor de măsurat, a  rezultatelor  măsurării probelor, controlului şi a altor lucrări 

metrologice - 
atrag după sine aplicarea unei  amenzi în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale. 
[Art.179 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Sancţiunea art.179 în redacţia Legii nr.981-XIII din 19.09.96] 
[Art.179 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1791. Încălcarea actelor normative privind comerţul cu amănuntul,  
                         recepţionarea, păstrarea şi evidenţa metalelor preţioase şi 
                         pietrelor preţioase sau a articolelor, care le conţin, precum şi  
                         colectarea şi predarea în Fondul de stat al  metalelor  
                         preţioase şi pietrelor preţioase a resturilor şi deşeurilor lor 
Încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere de la societăţile comerciale, cooperativele, 

întreprinderile de stat şi municipale, organizaţiile necomerciale, care prelucrează, aplică şi folosesc metale 
preţioase şi pietre preţioase sub toate formele şi articolele, care le conţin, a actelor normative privind 
comerţul cu amănuntul, recepţionarea, păstrarea şi evidenţa metalelor preţioase şi pietrelor preţioase sau a 
articolelor, care le conţin, precum şi colectarea şi predarea în Fondul de stat al metalelor preţioase şi 



pietrelor preţioase a resturilor şi deşeurilor lor, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la o mie la trei mii de unităţi convenţionale, cu 

confiscarea bunurilor ce constituie obiectul contravenţiei. 
[Art.1791 în redacţia LP490 din 05.12.03, MO6-12/01.01.04 art.50] 
[Art.1791 modificat prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Art.1791 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1791 introdus prin Ucazul din 31.01.86] 
Articolul 180. Încălcarea regulilor cu privire la deschiderea 
                        întreprinderilor poligrafice, de ştampile -  
                        gravare, la procurarea, desfacerea, folosirea, 
                        evidenţa şi păstrarea tehnicii de multiplicare 
Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a regulilor cu privire 

la deschidereaîntreprinderilor poligrafice, de ştampile-gravare, la procurarea şi desfacerea utilajelor 
poligrafice, a aparatelor de multiplicare, caracterelor literelor şi matriţelor - 

atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
Încălcarea regulilor de folosire, evidenţă şi păstrare a utilajelor poligrafice, aparatelor de multiplicare, 

literelor şi matriţelor de către persoanele responsabile pentru respectarea acestor reguli - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  trei unităţi convenţionale. 
Răspîndirea ediţiilor tipărite cu încălcarea modului stabilit şi neavînd colofoniu, al căror conţinut este 

îndreptat spre cauzare de daune ordinii de stat şi obşteşti, drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, - 
atrage după sine o avertizare sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cincisprezece unităţi 

convenţionale cu confiscarea ediţiilor. 
[Art.180 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.180 introdus prin Ucazul din 11.01.90] 
Articolul 181. Încălcarea modului de înstrăinare a armelor 
                         individuale 
Înstrăinarea de către cetăţeni-proprietari de arme individuale şi muniţii aferente persoanelor care nu au 

autorizaţie de achiziţionare  a armelor - 
atrage aplicarea unei amenzi de pînă la zece unităţi convenţionale. 
[Art.181 în redacţia Legii nr.316-XII din 09.12.94] 
Articolul 182. Încălcarea regulilor de deţinere, port, transport, 
                        folosire sau aplicare a armelor individuale 
Încălcarea regulilor de deţinere, port sau transport al armelor individuale şi al muniţiilor aferente de 

către cetăţeni-proprietari  ai armelor - 
atrage aplicarea unei amenzi de pînă la trei unităţi convenţionale sau ridicarea contra echivalent a armei 

şi a muniţiilor. 
Încălcarea regulilor de deţinere, port sau transport al armelor individuale şi al muniţiilor aferente de 

către lucrătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de  tipul de proprietate, - 
atrage aplicarea unei amenzi de pînă la cinci unităţi convenţionale. 
Folosirea armelor individuale şi  a  muniţiilor  aferente  contrar destinaţiei - 
atrage aplicarea unei  amenzi de pînă la şapte unităţi convenţionale sau ridicarea contra echivalent a 

armelor şi a muniţiilor. 
Depăşirea împuternicirilor în aplicarea armei individuale - 
atrage aplicarea unei amenzi de pînă la zece unităţi convenţionale cu sau fără confiscarea armei. 
Aceleaşi acţiuni săvîrşite de persoana supusă unei sancţiuni administrative pentru încălcarea prevăzută 

la alineatele întîi, doi sau trei ale prezentului articol - 
atrag aplicarea unei amenzi de la trei la zece unităţi convenţionale cu sau fără confiscarea armei. 
[Art.182 în redacţia Legii nr.316-XIII din 09.12.94] 
 Articolul 183. Încălcarea termenelor de înregistrare 
                        (reînregistrare) a armelor individuale 



Încălcarea termenelor stabilite de înregistrare (reînregistrare) a armelor individuale în organele de poliţie 
- 

atrage aplicarea unei amenzi de pînă la trei unităţi convenţionale pentru cetăţeni şi de pînă la şapte 
unităţi convenţionale pentru persoanele cu funcţie de răspundere. 

[Art.183 în redacţia Legii nr.316-XIII din 09.12.94] 
Articolul 184. Eschivarea de la comercializarea armelor individuale 
Eschivarea de la comercializarea armelor individuale şi a muniţiilor aferente de către cetăţenii cărora le-

a fost anulată autorizaţia pentru deţinerea lor - 
atrage aplicarea unei amenzi de pînă la cinci unităţi convenţionale cu confiscarea contra echivalent a 

armelor şi muniţiilor. 
[Art.184 în redacţia Legii nr.316-XIII din 09.12.94] 
Articolul 1841. Nerespectarea termenului de depunere a declaraţiei 
                          cu privire la naştere 
Nerespectarea fără motiv întemeiat de către părinţi sau persoanele care îi înlocuiesc a termenului de 

depunere în secţiile oficiului stării civile a declaraţiei cu privire la naştere - 
atrage după sine aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1841 introdus prin Legea nr.1098-XIII din 04.02.97] 
[Art.185 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 186. Domicilierea fără paşaport  
Domicilierea fără paşaport sau cu un paşaport nul al cetăţenilor, care sînt obligaţi să aibă paşapoarte, 

precum şi eschivarea de la înregistrare, - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la două unităţi 

convenţionale. 
[Art.186 modificat prin Legea nr.263-XIV din 24.12.98] 
[Sancţiunea art.186 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 187. Deteriorarea intenţionată a paşaportului 
                        sau pierderea lui din neglijenţă 
Deteriorarea intenţionată a paşaportului, precum şi păstrarea neglijenţă a paşaportului, avînd drept 

urmare pierderea lui, - 
atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,1 la o unitate 

convenţională. 
[Sancţiunea art.187 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 188. Admiterea domicilierii fără paşapor 
Admiterea de către persoane responsabile pentru respectarea regulilor regimului  de paşapoarte, 

domicilierii cetăţenilor fără paşapoarte sau cu paşapoarte nule sau fără înregistrare specială, precum şi 
admiterea de către cetăţeni, ca în încăperile de locuit, pe care ei le ocupă, să domicilieze persoane fără 
paşapoarte sau fără înregistrare, - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la două unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la cinci la cincisprezece unităţi convenţionale. 

[Art.186 modificat prin Legea nr.263-XIV din 24.12.98] 
[Sancţiunea art.188 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.189 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 190. Ridicarea ilegală a paşapoartelor şi 
                        luarea lor în gaj 
Ridicarea ilegală de către persoanele cu funcţii de răspundere a paşapoartelor de la cetăţeni, precum şi 

luarea de către ele a paşapoartelor în gaj, - 
Atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cinci unităţi 

convenţionale. 
[Sancţiunea art.190 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1901. Încălcarea regulilor de folosire a paşapoartelor 



                         diplomatice şi de serviciu ale Republicii Moldova  
Deţinerea ilegală de către cetăţenii Republicii Moldova a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu ale 

Republicii Moldova -  
atrage după  sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de unităţi convenţionale. 
Eliberarea ilegală de către persoanele cu funcţii de răspundere a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu 

ale Republicii Moldova - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la cinci sute de unităţi convenţionale. 
[Art.1901 introdus prin LP339 din 06.07.01, MO89/31.07.01, art.677] 
Articolul 191. Încălcarea regulilor de trecere a  
                        frontierei de stat 
Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere fără paşaportul stabilit sau fără autorizaţie din partea 

autorităţilor respective - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la douăzeci la cincizeci de unităţi 

convenţionale şi  persoanelor  cu  funcţii  de răspundere de la o sută la o sută cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

Notă. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale traficului de fiinţe 
umane, specificate la articolele 165 şi 206 din Codul penal al Republicii Moldova. 

[Art.191 nota introdusă prin LP376 din 29.12.05, MO20/31.01.06 art.89] 
[Art.191 modificat prin LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10] 
[Art.191 în redacţia Legii nr.1033-XIII din 10.12.96] 
[Sancţiunea art.191 modificată prin Legea nr.1211-XII din 01.12.92] 
Articolul 1911. Încălcarea de către cetăţeni străini sau apatrizi  
                         a regulilor de şedere în Republica Moldova 
[Art.1911 al.1) exclus prin LP324 din 15.12.05, MO1/06.01.06 art.8, în vigoare 06.03.06] 
Domicilierea fără acte de identitate sau cu acte al căror termen de valabilitate a expirat, aflarea pe 

teritoriul Republicii Moldova cu o viză de intrare cu termen expirat sau cu depăşirea termenului de şedere 
de trei luni în cazul în care viza nu este necesară - 

atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
Eschivarea de la ieşirea din Republica Moldova după expirarea termenului de şedere stabilit ori de la 

examenul medical pentru depistarea virusului imunodeficitar (HIV) sau declararea unor date false în scopul 
obţinerii vizei de intrare, a permisului de şedere sau a buletinului de identitate pentru apatrizi - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la şaptezeci şi cinci la o sută de unităţi 
convenţionale. 

Notă. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale traficului de fiinţe 
umane, specificate la articolele 165 şi 206 din Codul penal al Republicii Moldova. 

[Art.1911 nota introdusă prin LP376 din 29.12.05, MO20/31.01.06 art.89] 
[Art.1911 introdus prin LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10]  
Articolul 192. Încălcarea regulilor de înregistrare a actelor de identitate,  
                       de întocmire a actelor cetăţenilor străini sau apatrizilor  
                        pentru dreptul de şedere sau tranzitare a teritoriului  
                        Republicii Moldova 
Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a regulilor stabilite de înregistrare a actelor de 

identitate, de întocmire a actelor cetăţenilor străini sau apatrizilor pentru dreptul de şedere sau de tranzitare 
a teritoriului Republicii Moldova - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de unităţi convenţionale. 
Neluarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a măsurilor de asigurare a modului stabilit de 

înregistrare a actelor de identitate ale cetăţenilor străini sau ale apatrizilor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci la cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.192 modificat prin LP324 din 15.12.05, MO1/06.01.06 art.8, în vigoare 06.03.06] 
[Art.192 modificat prin LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10] 



[Art.192 al.(1-3) modificate prin Legea nr.263-XIV din 24.12.98] 
[Art.192 modificat prin Legea nr.1211-XII din 01.12.92] 
Articolul 1921. Încălcarea regulilor de încadrare în cîmpul   
                         muncii a cetăţenilor străini şi a apatrizilor  
                         pe teritoriul Republicii Moldova  
Încadrarea în cîmpul muncii a cetăţenilor străini sau apatrizilor, aflaţi provizoriu în Republica Moldova, 

fără autorizaţie de încadrare în cîmpul muncii eliberată în modul stabilit de legislaţia în vigoare,  -  
atrage aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere de la două sute la două sute cincizeci 

de unităţi convenţionale pentru fiecare angajat ilegal. 
Desfăşurarea activităţii de muncă de către cetăţenii străini sau apatrizi, aflaţi provizoriu în Republica 

Moldova, fără autorizaţie de încadrare în cîmpul muncii eliberată în modul stabilit de legislaţia în vigoare, -  
atrage aplicarea unei amenzi cetăţenilor străini sau apatrizilor de la treizeci la cincizeci de unităţi 

convenţionale. 
Obţinerea autorizaţiei de încadrare în cîmpul muncii la cererea persoanei cu funcţie de răspundere, 

emisă pe numele cetăţeanului străin sau apatridului, aflat provizoriu în Republica Moldova, fără antrenarea 
acestuia în activitatea de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, -  

atrage aplicarea unei amenzi cetăţenilor străini sau apatrizilor neangajaţi de la patruzeci la cincizeci de 
unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la două sute la două sute cincizeci de 
unităţi convenţionale pentru fiecare persoană neantrenată în activitatea de muncă. 

Săvîrşirea repetată în decurs de un an a unei încălcări din numărul celor prevăzute la alineatele întîi, doi 
şi trei ale prezentului articol şi pentru care persoana a fost deja supusă unei sancţiuni administrative, - 

atrage aplicarea unei amenzi cetăţenilor străini sau apatrizilor de la patruzeci şi cinci la cincizeci de 
unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la două sute cincizeci la trei sute de unităţi 
convenţionale. 

Notă. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale traficului de fiinţe 
umane, specificate la articolele 165 şi 206 din Codul penal al Republicii  Moldova. 

[Art.1921 nota introdusă prin LP376 din 29.12.05, MO20/31.01.06 art.89] 
[Art.1921 introdus prin LP1406 din 07.12.00, MO11/01.02.01, art.45] 
Articolul 1922. Incălcarea regulilor regimului frontierei de stat, regimului de 
                         frontieră si ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat  
Încălcarea regulilor regimului frontierei de stat, regimului de frontieră, ale regimului punctelor de 

trecere a frontierei de stat -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1922 introdus prin LP63-XVI din 28.04.05, MO74-76/27.05.05 art.315] 
Articolul 193. Încălcarea regulilor vamale 
Neoprirea mijlocului de transport (inclusiv a mijlocului de transport de uz individual), ce traversează 

frontiera de stat (vamală) a Republicii  Moldova în locul de aflare a organului vamal de la frontiera de stat 
(vamală), precum şi pornirea şi admiterea pornirii mijlocului de transport  (inclusiv a mijlocului de transport 
de uz individual)  aflat sub controlul vamal, fără autorizaţia organului vamal - 

atrage după şine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 

Acostarea la nava aflată sub controlul vamal a altor nave şi altor mijloace navigante fără atorizaţia 
organului vamal 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la patru unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şapte unităţi convenţionale. 

Împiedicarea accesului  persoanei cu funcţii de răspundere a organului vamal în timpul îndeplinirii 
îndatoririlor sale de serviciu la mărfurile, obiectele şi alte valori aflate sub control vamal - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 

Neprezentarea organului vamal în termenul stabilit a actelor necesare controlului vamal asupra 



mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub controlul vamal (indiferent de prezentarea declaraţiei  în 
scris) - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 

Neaducerea la organul  vamal  în termenul  stabilit a  mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub 
controlul vamal şi transportate de la  un organ vamal la altul, precum şi a actelor vamale şi a altor acte 
asupra  acestor mărfuri, obiecte şi alte valori primite  pentru  a  fi înmînate organului vamal în termenul 
stabilit - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 

Încărcarea, descărcarea, transportarea, repararea ambalajului deteriorat, dezambalarea, ambalarea, 
reambalarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub controlul vamal sau schimbarea semnelor  de 
identificare sau de marcare de pe aceste mărfuri, obiecte şi alte valori  sau de pe ambalajul lor fără 
autorizaţia organului vamal, precum şi deteriorarea sau pierderea plumburiilor, ştampilelor sau altor garanţii 
aplicate de organul vamal, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 

Eliberarea fără autorizaţia organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub controlul 
vamal, sau pierderea lor - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, mijloacelor de transport auto 
obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu 
obligaţia de a le scoate  înapoi, fie neîntoarcerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, 
mijloacelor de transport auto obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova sau scoase cu obligaţia de a le reîntoarce în termenele stabilite de aceste obligaţii - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci unităţi convenţionale cu confiscarea mărfurilor, 
mijloacelor de transport auto obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova sau ce constituie obiectul încălcării sau cu încasarea costului lor. 

[Art.193 al.8) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459] 
[Art.193 al.8) modificat prin LP267 din 28.07.06, MO138-141/01.09.06 art.686] 
Nescoaterea dincolo de frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor 

valori introduse cu scopul de a le tranzita prin teritoriul ei în termenele stabilite de organul vamal - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  şapte unităţi convenţionale şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la paisprezece unităţi convenţionale. 
Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova, 

eludînd controlul vamal (adică nu prin locurile de aflare  a organelor vamale sau în afara orelor  de control 
vamal) sau tăinuindu-le de el (adică cu folosirea ascunzişurilor sau  prin alte metode care împiedică 
descoperirea mărfurilor, obiectelor şi  altor  valori)  în  lipsa componenţei de contrabandă sau a altei 
infracţiuni, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la douăzeci şi  cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale cu 
confiscarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori care constituie  obiectul încălcării, precum şi a mijloacelor 
de transport şi a altor mijloace destinate pentru transportarea şi tăinuirea acestora. 

Păstrarea, transportarea sau procurarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori, introduse pe teritoriul vamal 
al Republicii Moldova, eludînd controlul vamal sau tăinuindu-le de el, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci  şi  cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu  funcţii de răspundere - pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale cu 
confiscarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori ce constituie obiectul încălcării. 



Nedeclararea mărfurilor,  obiectelor şi altor valori transportate peste frontiera de  stat (vamală) a 
Republicii  Moldova,  inclusiv tranzitarea  acestora  prin teritoriul ei (adică neprezentarea în  modul 
stabilit  a informaţiilor precise despre aceste mărfuri, obiecte şi alte valori), precum şi declararea lor sub altă 
denumire, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  douăzeci  şi  cinci de unităţi 
convenţionale şi persoanelor cu funcţii  de răspundere  -  pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale 
cu sau fără confiscarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori ce  constituie obiectul încălcării. 

Folosirea fără autorizaţia organelor vamale a mărfurilor, obiectelor şi altor valori, faţă de care au fost 
acordate înlesniri la  impunerea vamală  în  alte  scopuri decît cele în care au fost acordate  asemenea 
înlesniri - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la cinci unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale. 

Neachitarea taxei vamale şi a încasărilor vamale în termenul stabilit, precum şi alte acţiuni drept rezultat 
al cărora plăţile vamale n-au fost achitate în mărime deplină, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 

Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale persoanei cu funcţii de răspundere a organului vamal, 
insultarea acestei persoane -  

atrag după sine  aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la douăzeci de unităţi convenţionale. 

[Art.193 modificat prin Legea nr.99-XIV din 22.07.98] 
[Art.193 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.193 în redacţia Legii nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 1931. Încălcarea modului de exportare  
                          a mărfurilor şi serviciilor 
Încălcarea modului de exportare a mărfurilor şi serviciilor pe bază de licenţă, fără a le înregistra, în 

volum mai mare decît cel prevăzut în licenţă, precum şi celor neindicate în licenţă, - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi cinci de unităţi convenţionale şi 

confiscarea mărfurilor. 
[Art.1931 modificat prin Legea nr.1211-XII din 01.12.92] 
[Art.1931 introdus prin Legea nr.634-XII din 10.07.91] 
Articolul 1932. Eliberarea ilegală a licenţei pentru 
                         exportarea mărfurilor şi serviciilor şi 
                         refuzul ilegal de a elibera asemenea licenţă 
Eliberarea ilegală de către o persoană cu funcţii de răspundere a licenţei pentru exportarea mărfurilor şi 

serviciilor, precum şi refuzul ilegal de a elibera asemenea licenţă - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci  la cincizeci unităţi convenţionale. 
[Art.1932 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
[Art.194 exclus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 195. Degradarea intenţionată sau ruperea 
                       sigiliului (plumbului) 
Degradarea intenţionată sau ruperea sigiliului (plumbului), pus de către o  persoană împuternicită cu 

funcţii de răspundere, cu excepţia cazurilor prevăzute de partea a doua a articolului 135, de partea întîi a 
articolului 136 şi de punctul 9 al articolului 193 din prezentul Cod, - 

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la şapte unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.195 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.196 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 197. Recepţionarea producţiei vînatului ilicit 
Recepţionarea producţiei vînatului ilicit de către persoane cu funcţii de răspundere de la organizaţiile de 

colectări - 



atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la două unităţi convenţionale. 
[Sancţiunea art.197 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 1971. Neprezentarea la chemarea organului 
                         local al administrării militare 
Neprezentarea cetăţenilor la chemarea organului local al administrării militare, fără motive întemeiate, 

pentru înregistrarea la sectorul de recrutare, - 
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la 0,5 din unitatea 

convenţională. 
[Art.1971 modificat prin Hot. Prezid. Parl nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.1971 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1971 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 1972. Sustragerea de la încorporare 
                         în serviciul de alternativă  
Sustragerea de la încorporare în serviciul de alternativă - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de la unu pînă  la cinci unităţi convenţionale. 
[Art.1972 introdus prin Legea nr.1158-XII din 04.08.92]  
Articolul 198. Încălcarea regulilor de evidenţă militară 
Încălcarea de către supuşii serviciului militar şi de către recruţi a regulilor de evidenţă militară, stabilite 

prin Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova, 
precum şi neprezentarea la chemarea organului local al administrării militare, fără motive întemeiate, ori 
deteriorarea intenţionată sau  păstrarea neglijentă a documentelor de evidenţă militară (a livretelor militare 
şi a certificatelor de înregistrare la sectoarele de recrutare), avînd drept urmare pierderea  lor, 
necomunicarea la timp organului de evidenţă, unde ei  sînt  luaţi  la evidenţa militară, a datelor despre 
schimbarea domiciliului, a studiilor a locului de lucru şi a funcţiei, - 

atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,2 la o unitate 
convenţională. 

Săvîrşirea a doua oară în decursul unui an a unei încălcări din numărul celor  prevăzute în partea întîi a 
prezentului articol, pentru care persoana a fost de acum supusă unei sancţiuni administrative, - 

atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la trei unităţi convenţionale. 
[Art.198 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.198 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.198 în redacţia Ucazului din 29.11.85] 
Articolul 1981. Neprezentarea la organele locale ale administrării     
                         militare a listelor tinerilor, care urmează să 
                         fie înregistraţi la sectoarele de recrutare 
Neprezentarea, în termenul stabilit, la organele locale ale administrării militare de către conducătorii sau 

de către alte persoane, care  poartă răspundere pentru evidenţa militară, de la organizaţiile de exploatare a 
locuinţelor, de la întreprinderi, instituţii, organizaţii, de la aşezămintele de învăţămînt şi de către proprietarii 
de  case  a listelor de  tineri, care urmează să fie înregistraţi la sectoarele  de recrutare, - 

atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la trei unităţi 
convenţionale. 

Săvîrşirea a doua oară în decurs de un an a încălcării menţionate, pentru care persoana a fost de acum 
supusă unei sancţiuni administrative -  

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
[Art.1981 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.1981 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1981 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 1982. Primirea la lucru a supuşilor serviciului 
                         militar şi a recruţilor, care nu sînt luaţi  
                         la evidenţa militară de la locul de trai 



Primirea la lucru (la învăţătură) de către conducătorii sau de către alte  persoane cu funcţii de răspundere 
de la întreprinderi, instituţii, organizaţii, din colhozuri şi de la  aşezămintele de învăţămînt a supuşilor 
serviciului militar şi a recruţilor, care nu sînt luaţi  la evidenţa militară de la locul de trai, - 

atrage după sine aplicarea  unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la două 
unităţi convenţionale. 

Săvîrşirea a două oară în decurs de un an a încălcări menţionate, pentru care persoana a fost de acum 
supusă unei sancţiuni administrative - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă  la  trei unităţi convenţionale. 
[Art.1982 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.1982 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1982 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 1983. Neasigurarea înştiinţării supuşilor serviciului 
                                militar şi a recruţilor despre chemarea lor la  
                                organele locale ale administrării militare ori 
                                împiedicarea prezentării la timp a cetăţenilor         
                                la centrele de concentrare sau la sectoarele de         
                                recrutare 
Neasigurarea  de către conducătorii sau de către alte persoane, care poartărăspundere pentru 

evidenţă  militară, de la  întreprinderi, instituţii, organizaţii, din colhozuri şi de la aşezămintele de 
învăţămînt a  înştiinţării supuşilor serviciului militar şi a recruţilor, la cererea organelor locale ale 
administrării militare, despre chemarea lor la  organele locale ale administrării  militare ori  împiedicarea 
prezentării  la  timp a cetăţenilor la centrele de concentrare  sau  la sectoarele de recrutare - 

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la două unităţi 
convenţionale.  

Săvîrşirea a două oară  în decurs de un an a  unei încălcări din numărul celor prevăzute în partea întîi a 
prezentului articol şi pentru care persoana a fost de acum supusă unei sancţiuni administrative, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă  la  trei unităţi convenţionale. 
[Art.1983 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.1983 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1983 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 1984. Neprezentarea la timp la organele locale ale administrării  
                          militare şi la comitetele executive ale organelor  
                          autoadministrării locale a cărţiţilor de imobil, a fişelor de  
                          înregistrare şi a documentelor de evidenţă militară 
Neprezentarea la timp de către conducătorii sau de către alte 

persoanecare poartă răspundere pentru evidenţa militară, de la organizaţiilede exploatare a locuinţelor, de la 
întreprinderi, instituţii şi organizaţii, ce efectuează exploatareacaselor, precum şi de către proprietarii de 
case la organele  locale ale administrării militare  şi la organele executive ale autoadministrării 
locale,  cărora le  revine  să-i ţină la evidenţă pe supuşii serviciului militar  şi  pe recruţi, a cărţilor de 
imobil, a fişelor de înregistrare şi a documentelor de evidenţă  militară  (a  livretelor  militare, a 
certificatelor de  înregistrare la sectoarele de  recrutare)  privind locatarii, care sînt supuşi ai serviciului 
militar sau recruţi, pentru a fi luaţi sau scoşi de la evidenţa militară, precum şi neînştiinţarea lor despre 
chemarea la organele locale ale administrării militare -  

atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la două unităţi 
convenţionale. 

Săvîrşirea a doua oară  în decurs de un an a  unei  încălcări  din numărul  celor prevăzute în partea întîi a 
prezentului articol şi pentru care persoana a fost de acum supusă unei sancţiuni administrative, -  

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă  la  trei unităţi convenţionale. 
[Art.1984 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.1984 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 



[Art.1984 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
    Articolul 199. Necomunicarea de către persoanele cu funcţii de  
                      răspundere din cadrul consiliilor medicale de  
                      expertiză a capacităţii vitale a datelor despre  
                      supuşii serviciului militar şi despre recruţii, 
                      consideraţi invalizi 
Necomunicarea datelor de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul consiliilor medicale de 

expertiză a capacităţii vitale, cărora le revine obligaţia de a comunica la organele locale ale administrării 
militare despre  toţi  supuşii  serviciului  militar şi recruţii,  consideraţi  invalizi, indiferent de grupa 
lor de invaliditate, - 

atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la două unităţi 
convenţionale. 

Săvîrşirea a două oară  în decurs de un an a  unei  încălcări  din numărul  celor prevăzute în partea întîi a 
prezentului articol şi pentru care persoana a fost de acum supusă unei sancţiuni administrative, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă  la  trei unităţi convenţionale. 
[Art.199 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.199 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.199 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 1991. Necomunicarea de către persoanele cu funcţii de 
                         răspundere de la organele de stare civilă a datelor  
                         privitoare la supuşii serviciului militar şi la recruţi 
Necomunicarea  de  către persoanele cu funcţii de răspundere  de la organele  de stare civilă organelor 

locale ale administrării militare a datelor  despre schimbarea de către supuşii serviciului militar şi de către 
recruţi a numelui de familie, a prenumelui, a numelui după tată, despre introducerea în actele de stare civilă 
a unor modificări referitoare la data şi locul lor de naştere, precum şi despre cazurile de înregistrare a morţii 
unor supuşi militari şi a unor recruţi - 

atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la două unităţi 
convenţionale. 

Săvîrşirea a  două  oară  în decurs de un an a  unei  încălcări  din numărul  celor prevăzute în partea întîi 
a prezentului articol şi pentru care persoana a fost de acum supusă unei sancţiuni administrative, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă  la  trei unităţi convenţionale. 
[Art.1991 modificat prin Hot. Prezid. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.1991 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.1991 introdus prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 1992. Încălcarea legislaţiei cu privire la statistică 
Neprezentarea  la  timp a datelor statistice, comunicarea unor  date eronate  sau în volum incomplet de 

către persoane cu funcţii de răspundere, - 
atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la şaptezeci de 

unităţi convenţionale. 
Săvîrşirea a  doua  oară  în decurs de un an a  unei  încălcări  din numărul  celor prevăzute  în alineatul 

întîi  al  prezentului  articol, pentru care persoana a fost de acum supusă unei sancţiuni administrative - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la o sută de unităţi convenţionale. 
[Art.1992 modificat prin LP351-XV din 21.10.04, MO205-207/12.11.04 art.913]  
[Art.1992 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.1992 introdus prin Legea nr.1158-XII din 04.08.92] 
Articolul 1993. Încălcarea legislaţiei cu privire la petiţii 
Încălcarea de către persoana cu funcţie de răspundere a  modului stabilit  de examinare a petiţiilor 

cetăţenilor sau ale organizaţiilor legal constituite adresate în numele colectivelor pe care le reprezintă, 
refuzul neîntemeiat de a examina petiţia sau tărăgănarea examinării ei, luarea unor decizii pe marginea lor 
care contravin legislaţiei  în vigoare, divulgarea datelor despre persoana sau viaţa  particulară a 



petiţionarului fără acordul lui - 
atrage aplicarea unei amenzi de la zece pînă la cincizeci de unităţi convenţionale. 
[Art.1993  în redacţia Legii nr.409-XIV din 14.05.99] 
[Art.1993 introdus prin Legea nr.316-XIII din 09.12.94] 
Articolul 1994. Încălcarea cerinţelor legislaţiei cu privire la 
                         hîrtiile de valoare referitoare la dările de seamă 
Neprezentarea sau prezentarea cu întărziere Comisiei de stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare de către 

emitenţi şi de către participanţii profesionişti la piaţa hîrtiilor de valoare a dărilor de seamă, stabilite de 
legislaţie, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de pînă la 
cincizeci de unităţi convenţionale.  

Săvîrşirea repetată în decurs de un an a  unei  contravenţii din numărul celor prevăzute la alineatul 
întîi al prezentului articol, pentru care persoana a fost deja sancţionată administrativ, - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de la cincizeci 
la o sută de unităţi convenţionale. 

[Art.1994 introdus prin Legea nr.827-XIII din 03.05.96] 
Articolul 1995. Nerespectarea termenelor de prezentare  
                         a dărilor de seamă Agenţiei de Stat pentru 
                         Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare 
Nerespectarea termenelor stabilite de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei de Stat pentruRezervele 

Materiale şi Ajutoarele Umanitare, precum şi denaturarea datelor dării de seamă de către conducătorii de 
întreprinderi şi organizaţii sau depozitarii responsabili, - 

[Art.1995 modificat prin LP425 din 30.10.03, MO239/05.12.03 art.954] 
atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  zece unităţi convenţionale. 
[Art.1995 introdus prin Legea nr.1090-XIII din 04.02.97] 
Articolul 1996. Încălcarea ordinii şi termenelor de prezentare 
                               a informaţiei despre utilizarea şi rambursarea      
                               mijloacelor din împrumuturile de stat 
                               sau garantate de stat 
Neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere Ministerului Finanţelor, 

de către beneficiarii de mijloace din împrumuturile de stat sau garantate de stat, a informaţiei 
despre utilizarea şi rambursarea acestor mijloace, precum şi prezentarea informaţiei incomplete sau 
neveridice - 

atrage după sine aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcţii  de răspundere în mărime de la zece la 
cincizeci de unităţi convenţionale. 

[Art.1996 introdus prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
Articolul 1997. Încălcarea legislaţiei privind  
                         accesul la informaţie 
Încălcarea de către o persoană cu funcţii de răspundere a dispoziţiilor legale privind apărarea şi 

asigurarea dreptului de acces la informaţie - 
atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la zece la o  sută  cincizeci  de unităţi 

convenţionale. 
[Art.1997 introdus prin LP312 din 28.06.01,MO81/20.07.01 art.610] 
Articolul 1998. Încălcarea regulilor de ţinere a Registrului 
                         gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 
Încălcarea regulilor de ţinere a Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) - 
atrage un avertisment sau aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere de la cinci la zece 

unităţi convenţionale. 
[Art.1998 introdus prin LP757 din 21.12.01, MO17/31.01.02, art.58] 
Articolul 1999. Încălcarea legislaţiei cu privire la ajutoarele umanitare  



Distribuirea şi utilizarea ajutoarelor umanitare contrar destinaţiei -  
atrag după sine aplicarea unei amenzi persoanelor în mărime de la treizeci şi cinci la patruzeci de unităţi 

convenţionale sau persoanelor cu funcţii de răspundere de la cincizeci şi cinci la şaptezeci de unităţi 
convenţionale.  

Comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor în mărime de la patruzeci şi cinci la cincizeci de 

unităţi convenţionale sau persoanelor cu funcţii de răspundere de la şaptezeci şi cinci la o sută de unităţi 
convenţionale. 

[Art.1999 introdus prin LP407-XV din 02.12.04, MO237-240/24.12.04 art.1035] 
Articolul 19910. Distrugerea sau deteriorarea semnelor de frontieră 
Distrugerea sau deteriorarea stîlpilor de frontieră şi a altor semne de frontieră -  
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la şaptezeci şi cinci de unităţi 

convenţionale. 
[Art.19910 introdus prin LP63-XVI din 28.04.05, MO74-76/27.05.05 art.315] 
Articolul 19911. Încălcarea legislaţiei cu privire la  

                                 autorizarea activităţii de întreprinzător  
    Fapta persoanei cu funcţii de răspundere a unei autorităţi publice ori instituţii abilitate prin lege cu funcţii 
de reglementare şi de control, care, avînd cunoştinţă de solicitarea de acte prin care se permite solicitantului 
să iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere, sub formă de licenţă sau autorizaţie (inclusiv autorizaţiile, 
permisele, certificatele, avizele, aprobările, coordonările, brevetele, atestatele de calificare), nu soluţionează 
cu bună ştiinţă cererea în termenul prevăzut de lege, făcînd să intervină prezumţia legală a aprobării tacite, -  
    atrage aplicarea unei amenzi de la cincizeci pînă la două sute cincizeci de unităţi convenţionale. 

[Art.19911 introdus prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
Articolul 200. Încălcarea legislaţiei cu privire la culte 
Constrîngerea de a practica sau de a nu practica exerciţiul religios al unui sau altui cult, de a contribui 

sau nu la cheltuielile vreunui cult - 
atrage aplicarea unei amenzi de pînă la zece unităţi convenţionale. 
Intoleranţa confesională, manifestată prin acte care stînjenesc liberul exerciţiu al unui cult recunoscut de 

stat, - 
atrage aplicarea  unei  amenzi de la cinci la cincisprezece  unităţi convenţionale. 
Exercitarea, în numele unui cult înregistrat sau neînregistrat, fie 

în   nume propriu, a unor practici şi ritualuri, care contravin legislaţiei în vigoare - 
atrage aplicarea  unei  amenzi  de la zece la  douăzeci  de  unităţi convenţionale. 
Divulgarea tainei mărturisirii de către un slujitor al cultelor - 
atrage aplicarea  unei  amenzi  de la zece la douăzeci şi  cinci  de unităţi convenţionale. 
Organizarea de partide politice după criteriul confesional - 
atrage aplicarea unei amenzi de la cincisprezece la  douăzeci  şi cinci unităţi convenţionale. 
Angajarea cetăţenilor străini pentru activităţi religioase, precum şi exercitarea unor activităţi şi ritualuri 

religioase de către cetăţeni străini fără acordul autorităţilor publice, - 
atrage aplicarea unei  amenzi de pînă la zece  unităţi convenţionale  cu expulzarea din ţară a acestor 

cetăţeni străini. 
Încălcarea dreptului exclusiv al cultelor la tipărituri şi obiecte de cult - 
atrage aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la douăzeci şi cinci  la  treizeci de unităţi 

convenţionale, iar persoanelor cu  funcţii  de răspundere de la o sută la o sută cincizeci de unităţi 
convenţionale. 

[Alin.7 art.200 introdus prin Legea nr.1576-XIII din 26.02.98] 
Aceleaşi acţiuni săvîrşite de  o persoană  supusă  unei sancţiuni administrative pentru  una din 

contravenţiile prevăzute de alineatele întîi, doi, trei, patru, cinci, şase sau şapte ale prezentului articol - 
atrag aplicarea unei amenzi  cetăţenilor de  la patruzeci la cincizeci de unităţi convenţionale, iar 

persoanelor cu funcţii de răspundere de la  două sute la trei sute de unităţi convenţionale sau arest 



administrativ  pe un termen de pînă la treizeci de zile. 
[Alin.8 art.200 modificat prin Legea nr.1576-XIII din 26.02.98] 
[Art.200 în redacţia Legii nr.316-XIII din 09.12.94] 
Articolul 2001. Încălcarea legislaţiei electorale  
Nefurnizarea de către persoanele oficiale a datelor şi a materialelor necesare comisiilor electorale, 

precum şi neîndeplinirea hotărîrilor acestora - 
atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de  trei  unităţi convenţionale. 
Distrugerea, murdărirea, deteriorarea prin orice alt mod a listelor electorale, a programelor şi 

platformelor afişate sau a oricăror alte afişe sau anunţuri de agitaţie electorală - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de  la  zece  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Afişarea materialelor de  agitaţie electorală în alte locuri  decît cele stabilite - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Organizarea de către factori de decizie a adunărilor electorale cu vînzarea şi consumarea băuturilor 

alcoolice şi neluarea de măsuri pentru desfăşurarea normală a adunărilor respective - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi factorilor de  decizie  în mărime de la cincisprezece la douăzeci 

şi cinci de unităţi convenţionale. 
Înscrierea cu bună ştiinţă în listele electoral a persoanelor  care nu  au  drept  de vot în conformitate cu 

legislaţia în vigoare,  a  unor persoane  fictive  sau  înscrierea intenţionată a unei persoane  în  mai multe 
liste, precum şi refuzul nejustificat de a înregistra şi soluţiona contestaţiile privind operaţiunile electorale - 

atrag după sine  aplicarea  unei  amenzi  în mărime de  la  zece  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Acceptarea persoanei de a fi înscrisă în mai multe liste de candidaţi - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Neaducerea la cunoştinţăpublică de către membrii comisiilor electorale a propunerilor de candidaţi - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Folosirea fondurilor venite din străinătate sau nedeclarate public - 
atrage după sine  aplicarea unei amenzi persoanelor, care au folosit aceste  fonduri,  în  mărime de pînă 

la treizeci de unităţi convenţionale  cu confiscarea sumelor la bugetul de stat. 
Împiedicarea accesului în localul de votare a persoanelor investite cu acest drept - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale.  
Refuzul de a îndeplini dispoziţiile preşedintelui comisiei electorale a secţiei de votare privind asigurarea 

ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din jurul lui - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Neînmînarea nejustificată a buletinului de vot alegătorului înscris în listă  sau înmănarea unei persoane a 

mai multor buletine decît  cele prevăzute de lege - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale.  
Părăsirea nemotivată a  localului de votare înainte de  constatarea rezultatelor alegerilor şi desemnarea 

procesului-verbal de către membrii comisiei electorale a secţiei de votare - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Continuarea agitaţiei electorale în ziua imediat anterioară zilei votării şi în ziua votării - 
[Art.2001 modificat prin LP683 din 29.11.01, MO150/11.12.01 art. 1201] 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece  la douăzeci de unităţi convenţionale. 
Scoaterea buletinului de vot înmînat pentru votare din localul secţiei de votare - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale. 
Falsificarea semnăturilor  în listele  susţinătorilor  candidatului independent - 
atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci de unităţi 

convenţionale. 
[Art.2001 în redacţia Legii nr.1616-XII din 19.10.93] 



[Art.2001 introdus prin Ucazul din 11.01.90 ]   
[Art.2002 exclus prin Legea nr.1616-XII din 19.10.93] 
Articolul 2003. Încălcarea egalităţii în drepturi a limbilor 
Faptele îndreptate spre propagarea duşmăniei, desconsiderarea limbii oricărei naţionalităţi, crearea de 

obstacole pentru funcţionarea limbii de stat şi a altor limbi pe teritoriul republicii, precum şi lezarea în 
drepturi a cetăţenilor din motive de limbă - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
[Art.2003 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.2003 introdus prin Legea nr.634-XII din 10.07.91] 
  
  
Articolul 2004. Nerespectarea cerinţelor Legii Republicii 
                               Moldova cu privire la funcţionarea                      
                               limbilor pe teritoriul Republicii Moldova 
Nerespectarea de către conducătorii organelor  puterii  de  stat, administraţiei de stat şi ai organizaţiilor 

obşteşti, precum şi de către conducătorii  întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor,  aflate pe  teritoriul 
Republicii Moldova a Legii Republicii Moldova cu  privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii 
Moldova - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă  la  zece unităţi convenţionale. 
[Art.2004 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.2004 introdus prin Legea nr.634-XII din 10.07.91] 
Articolul 2005. Distrugerea, deteriorarea sau  
                               murdărirea firmelor şi tăbliţelor 
Distrugerea, deteriorarea  sau  murdărirea  firmelor  cu  denumirea organelor  puterii de stat, ale 

administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti, a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, a tăbliţelor cu 
denumirea pieţelor, străzilor, localităţilor şi a  altor obiecte geografice - 

atrage după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă la  cinci unităţi convenţionale. 
[Art.2005 introdus prin Legea nr.634-XII din 10.07.91] 
Articolul 2006. Distrugerea  sau deteriorarea afişelor, 
                               avizelor publice, anunţurilor, reclamelor 
Distrugerea sau deteriorarea afişelor, avizelor publice, anunţurilor reclamelor şi altor informaţii vizuale - 
atrage după sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la 0,1 la o unitate 

convenţională. 
[Art.2006 introdus prin Legea nr.634-XII din 10.07.91] 
  

CAPITOLUL 141 
CONTRAVENŢII ADMINISTRATIVE, 

CE ATENTEAZĂ LA ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI 
[Capitolul 141 introdus prin Legea nr.634-XII din 10.07.91] 
  
Articolul 2007. Manifestarea lipsei de respect faţă de judecată 
Manifestarea  lipsei  de  respect faţa de judecată,  exprimată  prin săvîrşirea  de  către  oricine a unor 

fapte care  denotă  desconsiderare vădită  faţă  de  judecată sau faţă de regulile  stabilite  în  instanţa 
judecătorească - 

atrag după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la douăzeci şi  cinci de unităţi convenţionale 
sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile. 

[Art.2007 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.2007 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.2007 în redacţia Legii nr.634-XII din 10.07.91] 
Articolul 2008. Ofensa adusă judecătorului 



Ofensa adusă  judecătorului  în  legătură  cu  activitatea  lui  de înfăptuire a justiţiei - 
atrage după sine aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă  la  zece unităţi convenţionale 

sau  arest  administrativ  pe un  termen  de  pînă  la cincisprezece zile. 
[Art.2008 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
[Art.2008 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.2008 modificat prin Legea nr.990-XII din 01.04.92] 
[Art.2008 modificat prin Legea nr.634-XII din 10.07.91] 
[Art.2009 exclus prin Legea nr.990-XII din 01.04.92] 
Articolul 20010. Neluarea  de măsuri în baza deciziei (hotărîrii) 
                                 interlocutorii a instanţei judecătoreşti sau  
                                 propunerii judecătorului 
Neexaminarea de către persoana oficială a deciziei  (hotărîrii) interlocutorii  a instanţei judecătoreşti sau 

a propunerii judecătorului ori neluarea de măsuri pentru eliminarea contravenţiilor indicate în ele precum şi 
răspunsul întîrziat la decizia (hotărărea) interlocutorie sau la propunere - 

atrag  după sine  aplicarea  unei amenzi în mărime de pînă  la  zece unităţi convenţionale. 
[Art.20010 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.20010 introdus prin Legea nr.634-XII din 10.07.91] 
Articolul 20011. Neexecutarea deciziei instanţei judecătoreşti 
Neexecutarea în termenul stabilit a sentinţei, hotărîrii sau deciziei instanţei judecătoreşti definitive 

împiedicarea executării lor - 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincizeci la o sută cincizeci unităţi 

convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la două sute la trei sute unităţi convenţionale. 
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la zece salarii minime şi 

persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la treizeci salarii minime. 
[Art.20011 modificat prin LP44-XVI din 06.03.08, MO76-77/15.04.08 art.251] 
[Art.20011 modificat prin LP1196 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.813] 
[Art.20011 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
  

TITLUL  III 
ORGANELE, ÎMPUTERNICITE SĂ EXAMINEZE CAZURILE 

CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
CAPITOLUL 15 

DISPOZIŢII FUNDAMENTALE 
Articolul 201. Organele (persoanele cu funcţii de răspundere)            
                              împuternicite să examineze cazurile cu privire  
                              la contravenţiile administrative 
Cazurile cu privire la contravenţiile administrative sînt examinate de: 
1) comisiile administrative de pe lîngă organele  executive  ale autoadministrării locale; 
2) judecătoriile de sector, municipale; 
[Pct.2) modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
3) organele afacerilor interne, organele departamentelor, 

inspectoratelor de stat şi alte organe (persoane cu funcţii de răspundere) împuternicite pentru aceasta. 
[Pct.2 art.201 în redacţia Legii nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.201 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.202 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 203. Modul de formare a comisiilor administrative 
Comisiile administrative de pe lîngă organele executive ale autoadministrării locale se formează de către 

consiliile acestor organe în componenţa preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului responsabil şi a 4-10 
membri. 

Obligaţiunile preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului responsabil se stabilesc de Regulamentul 



comisiilor administrative. 
[Art.203 - în redacţia Legii nr.127-XIII din 27.05.94] 
Articolul 204. Competenţa comisiilor administrative 
Comisiile administrative examinează cazurile  cu  privire  la contravenţiile administrative prevăzute de 

articolele 45-47, 101,  105, 106,  118,  139,  148, 149, 16213, 168, 172, 175, 186, 187, 197,  198-1991, 1998 
din prezentul cod. 

Comisiile administrative sînt  în  drept să examineze  cazurile  cu privire  la contravenţiile 
administrative în prezenţa simplei majorităţi din numărul total al membrilor lor. 

Deciziile comisiilor administrative se adoptă  prin majoritatea simplă de voturi ale membrilor comisiei 
prezenţi la şedinţă. 

[Art.204 al.1) modificat prin LP757 din 21.12.01, MO17/31.01.02, art.58] 
[Art.204 al.1) în redacţia Legii nr.1098-XIII din 04.02.97] 
[Art.204 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 205. Împuternicirile persoanelor cu funcţii de răspundere 
Persoanele cu  funcţii 

de  răspundere,  împuternicite  să  examinezecazurile cu  privire  la  contravenţiile administrative, pot  aplica 
sancţiunile administrative, prevăzute departea specială din  prezentul Cod, în limitele împuternicirilor, 
acordate lor şi numai în exerciţiul funcţiunii. 

[Art.205, partea 2 exclusă prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
  

CAPITOLUL 16 
COMPETENŢA ÎN CAZURILE CU PRIVIRE LA 

 CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
[Art.206 - 2081 excluse prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 209. Instanţele judecătoreşti 
Instanţele judecătoreşti examinează toate cazurile cu  privire la contravenţiile administrative, 

cu  excepţia  celor  atribuite  prin prezentul cod la competenţa altor organe.  
[Art. 209 titlul şi alin.1 în redacţia Legii nr.1098-XIII din 04.02.97] 
Cazurile cu privire  la  contravenţiile administrative prevăzute  de articolele  2007 şi 2008 din prezentul 

Cod se  examinează de către instanţa de judecată în privinţa căreia au fost comise contravenţiile, iar cazurile 
cu privire la contravenţia administrativă  prevăzută  de articolul  20011 se examinează de instanţa de 
judecată împuternicită cu executarea hotărîrii. 

[Art. 209 alin.1 modificat prin Legea nr.1037-XIII din 17.12.96] 
[Art.209 în redacţia Legii nr.809-XIII din 10.04.96] 
Articolul 210. Organele afacerilor interne 
Organele  afacerilor  interne  examinează  cazurile  cu  privire  la contravenţiile administrative, 

prevăzute de alineatele întîi, doi, patru şi cinci ale articolului 111, articolele 112-114, 120-122, 123 
alineatele 1 şi 3, 124 alineatele 1 şi 4, 1241, 125, 128-1311, 132 - 135, 140, 150, 152, 1523, 1525, 1528, 1529, 
15210, 15211, 15212, 15213, 153, articolul 1531, 155,1551 alineatul 2, 156, 1562, 1563, 159, 160, 1612, 
162  alineatele 1, 4, 5 şi 7, alineatele întîi,  doi  şi  patru ale articolului 167, articolul 171 alineatul  2. 

[Art.210 al.1) modificat prin LP277-XVI din 04.11.05, MO161/02.12.05 art.795] 
[Art.210 al.1) modificat prin LP62-XVI din 28.04.05, MO74-76/27.05.05 art.313] 
[Art.210 al.1) modificat prin LP1319 din 26.07.02, MO115/08.08.02 art.936]  
[Art.210 al.1) modificat prin LP1146 din 20.06.02, MO96/05.07.02 art.707] 
[Art.210 al.1) modificat prin LP202 din 25.05.01, MO67/27.06.01 art.486] 
[Art.210 al.1) modificat prin LP907 din 14.03.02, MO50/11.04.02, art.338] 
[Art.210 al.1) modificat prin LP390 din 20.07.01, MO110/13.09.01 art 847] 
[Art.210 al.1) modificat prin LP308 din 28.06.01, MO86/27.07.01] 
[Art.210 al.1) completat prin Legea nr.145-XIV din 24.09.98] 
[Art.210 al.1) modificat prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 



Sunt în drept să examineze cazurile cu privire la  contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 
administrative în numele organelor afacerilor  interne, comisarii  sau adjuncţii comisarilor  de  poliţie, şeful 
Direcţiei poliţiei economice sau adjuncţii lui, şefii serviciilor poliţiei  economice în municipii, comisarii sau 
adjuncţii comisarilor de poliţie în transport, şefii sau adjuncţii şefilor secţiilor de linie ale 
poliţiei  în  transport, şeful Direcţiei poliţiei rutiere sau adjuncţii lui, şefii  serviciilor şi secţiilor poliţiei 
rutiere, iar cu privire la contravenţiile administrative prevăzute de articolele 150, 152, 153, 155 şi 156, 
alineatele întîi, doi şi patru ale  articolului 167 - şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii 
posturilor de poliţie, inspectorii de sector superiori şi inspectorii  de sector ai poliţiei. 

[Art.210 modificat prin LP518 din 05.10.01, MO131/31.10.01, art.977] 
[Art.210 modificat prin LP388 din 19.07.01, MO97/17.08.01, art.785] 
[Art.210 modificat prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08.01, art.773] 
[Art.210 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Alin.2 art.210 completat prin Legea nr.145-XIV din 24.09.98] 
[Art.210 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.210 modificat prin Legea nr.316-XIII din 09.12.94] 
[Art.210 modificat prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
[Art.210 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 2101. Organele Centrului pentru Combaterea 
                         Crimelor Economice şi Corupţiei 
Organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei examinează cazurile privind 

contravenţiile administrative prevăzute la art.152, 1522, 1525, 1528, 1529, 15211, 153, 1531, 159, 1611, 1612, 
1621, 1628, 16210, 16211, 16215, 163, 1631, 1632, 17410, 17417, alineatul întîi al articolului 17418, art.17424, 
17425, 1932, 195, 1996. 

[Art.2101 modificat prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
Sînt în drept să examineze cazurile privind contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative în numele organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei: 
directorul, vicedirectorii centrului -  pe toate cazurile prevăzute la alin.1, iar şefii organelor teritoriale şi 
adjuncţii lor - pe cazurile prevăzute la art.152, 1522, 1525, 1528, 1529, 15211, 153, 1531, 159, 1611, 1612, 
1621, 16211, 16215, 163, 1631, 1632, 17410, 17417, 17418, 1932, 195. 

[Art.2101 modificat prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747] 
[Art.2101 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06] 
[Art.2101 modificat prin LP432-XV din 24.12.04, MO01/01.01.05 art.24] 
[Art.2101 al.1) modificat prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482] 
[Art.2101 introdus prin LP146 din 20.06.02, MO96/05.07.02 art.707] 
Articolul 211. Organele supravegherii de stat a măsurilor   
                        contra incendiilor 
Organele supravegherii  de  stat  a  măsurilor  contra  incendiilor examinează  cazurile 

cu  privire  la  contravenţiile  administrative prevăzute la articolele 119 şi 178 din prezentul cod. 
Sînt în drept  să  examineze cazurile cu privire  la  contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative în numele organelor supravegherii  de  stat a măsurilor contra incendiilor  şeful  Direcţiei 
pompieri şi salvatori a Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale  şi adjuncţii acestuia, 
şefii detaşamentelor, unităţilor şi posturilor paramilitare şi militare de pompieri din subordinea direcţiei, 
precum şi şefii subunităţilor specializate. 

[Art.211 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
[Art.211 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 212. Organele Ministerului Transporturilor şi  Comunicaţiilor 
Organele Ministerului Transporturilor şi  Comunicaţiilor examinează cazurile cu privire 

la contravenţiile administrative, prevăzute de articolele 111 alineatul 1, 115, 133, 134, 1341 şi 1342. 
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative în numele organelor Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor: 



1) în transportul feroviar: şefii de staţii şi de gări şi locţiitorii lor, şefii depourilor de locomotive 
(de  vagoane), şefii trenurilor de călători, controlorii-revizori ai trenurilor de călători - pentru  contravenţiile 
administrative  prevăzute  de  articolele  111 alineatul  1,  133 alineatul 2, 134 alineatul 1 subalineatele 1 şi 
2  şi alineatele 2 şi 3; 

2) în transportul  fluvial: căpitanii de nave, inspectorii superiori şi  inspectorii  de  la inspectoratele 
navale  -  pentru  contravenţiile administrative  prevăzute de articolele 133 alineatul 1 şi 134 alineatul 1 
subalineatul 3 şi alineatele 2 şi 3; 

3) în transportul  aerian:  comandanţii  de nave  aeriene  -  pentru  contravenţiile 
administrative prevăzute de articolele 115 şi 134 alineatul 1 subalineatul 6 şi alineatele 2 şi 3; 

4) în transportul auto şi transportul electric: şefii şi adjuncţii serviciilor abilitate cu  funcţii de control de 
către Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor - pentru contravenţiile administrative prevăzute la art.133 
alin.3 şi 4, art.134 alin.1 subalin.4 şi 5 şi alin.2 şi 3, art.1341 şi 1342, iar inspectorii şi controlorii-revizori - 
pentru contravenţiile administrative prevăzute la art.133 alin.3 şi 4 şi la art.134 alin.1 subalin.4 şi 5 şi alin.3. 

[Art.212 modificat prin LP407-XV din 02.12.04, MO237-240/24.12.04 art.1035] 
[Art.212 modificat prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08.01, art.773] 
[Art.212 introdus prin Legea nr.1037-XIII din 17.12.96] 
[Art.212 exclus prin Legea nr.909-XIII din 04.07.96] 
[Art.213-220 excluse prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 217. Curtea de Conturi 
Curtea de Conturi examinează cazurile de contravenţii administrative prevăzute la articolul 16211. 
[Art.217 al.1) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06] 
Sînt în drept să examineze cazurile de contravenţii administrative şi să aplice sancţiuni administrative în 

numele Curţii de Conturi preşedintele şi vicepreşedinţii ei. 
[Art.217 introdus prin Legea nr.128-XIV din 30.07.98] 
Articolul 218. Organele supravegherii miniere de stat 
Organele supravegherii miniere de stat examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative 

prevăzute la articolele 48, 57, 93 şi 94 din prezentul cod. 
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative în numele organelor supravegherii miniere de stat directorul general al Departamentului 
Standarde,  Metrologie  şi Supraveghere Tehnică şi adjuncţii lui, şeful Serviciului pentru supraveghere 
minieră de stat şi adjuncţii lui. 

[Art.218 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
Articolul 219. Inspecţia Muncii 
Inspecţia Muncii examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la art.41, 412 

(referitor la plata salariilor) şi 414 din prezentul cod. 
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative, în numele Inspecţiei Muncii, inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, 
inspectorii-şefi ai inspectoratelor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor. 

[Art.219 introdus prin LP110 din 02.06.05, MO89/01.07.05 art.414] 
Articolul 221. Organele vamale 
Organele vamale  examinează  cazurile cu privire  la  contravenţiile 

administrative prevăzute la articolul  15210  şi  la  articolul 193 alineatele întîi - paisprezece din prezentul 
cod. 

Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 
administrative în numele organelor vamale şefii vamelor şi adjuncţii lor. 

[Art.221 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
[Art.221 exclus prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.221 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 2211. Organele de control financiar şi fiscal 
Organele de control financiar şi fiscal examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative 



prevăzute la articolul 1529, articolul 1551 alineatul 2, articolele 1562, 162 alineatele 1, 2, 4, 5 şi 7, articolele 
1621, 1622, 1623, 1627, 1628, 16210, 16211, 163, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 17410, 195 şi 1996 din prezentul 
cod 

[Art.2211 al.1) modificat prin LP62-XVI din 28.04.05, MO74-76/27.05.05 art.313] 
[Art.2211 al.1) modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68] 
Organele de control financiar şi fiscal examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative 

prevăzute la articolul 15210, 1531 alineatele doi, trei, patru şi cinci, 153, articolul 1551 alineatul 2, articolele 
articolele 1562, 1611 şi 1612, 162 alineatele 1, 2, 4, 5 şi 7, articolele 1623, 1627, 1628, 16210, 16211, 163, 
1632, 1633, 1634, 17410, 195 şi 1996 din prezentul cod. 

[Art.2211 al.1) modificat prin LP1146 din 20.06.02, MO96/05.07.02 art.707] 
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative sub formă de amenzi în numele organelor de control financiar şi fiscal, reieşind din funcţiile 
atribuite şi din inadmisibilitatea depăşirii de către acestea a împuternicirilor acordate: 

1) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1627, 1628 şi 1996 - ministrul şi 
viceminiştrii finanţelor; 

2) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolul 1528 alineatele 1 şi 4 şi articolul 174/10 - 
directorul general al Vistieriei de Stat şi adjuncţii lui; 

[Art.2211 modificat prin LP202 din 25.05.01, MO67/27.06.01 art.486] 
[Art.2211 al.2, pct.3) exclus prin LP1146 din 20.06.02, MO96/05.07.02 art.707, pct.4-5) devin pct.3-4)] 
3) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolul 162 alineatul 4, articolele 1621, 16210, 16211 

şi 17410 - conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor; 
[Art.2211 al.2, pct.3) modificat prin LP1146 din 20.06.2002, MO96/05.07.2002 art.707] 
4) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1529, 1551 alineatul 2, articolele 1562, 162 

alineatele 1, 2, 4, 5 şi 7, articolul 1621 alineatele 1, 2, 3, 7 şi 8, articolele 1622, 1623, 163, 1632, 1633, 1634, 
1635,1636, 17410 şi 195 - şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor; 

[Art.2211 al.2 pct.4) modificat prin LP62-XVI din 28.04.05, MO74-76/27.05.05 arе.313] 
[Pct.4) modificat prin LP432-XV din 24.12.04, MO01/01.01.05 art.24] 
[Art.2211 al.2, pct.4) modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68] 
[Art.2211 al.2, pct.4) modificat prin LP1146 din 20.06.02, MO96/05.07.02 art.707] 
[Art.2211 modificat prin LP907 din 14.03.02, MO50/11.04.02, art.338] 
[Art.2211 în redacţia LP390 din 20.07.01, MO110/13.09.01 art 847] 
5) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1611, 1621, 16211, 17410 - conducătorii 

Serviciului  Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor lui 
teritoriale, precum şi adjuncţii acestora. 

[Art.2211 al.2 pct.5) modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06] 
[Art.2211 pct.5) introdus prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354] 
[Art.2211 modificat prin Legea nr.128-XIV din 30.07.98] 
Articolul 222. Organele Ministerului Apărării al Republicii Moldova 
Organele Ministerului  Apărării  al  Republicii  Moldova  examinează cazurile  cu  privire  la 

contravenţiile administrative  prevăzute  de partea  a  doua  a  articolului  124  (comise de către conducătorii 
mijloacelor de transport ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova  - militari  şi supuşi ai serviciului 
militar, chemaţi la  concentrare), de articolele 1971 şi 198 din prezentul Cod. 

Sînt  în  drept  să  examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative   şi  să  aplice 
sancţiuni  administrative  în numele organelor  Ministerului  Apărării al Republicii Moldova: 

1) pentru contravenţiile  administrative,  prevăzute  de  articolele 1971  şi  198 din prezentul Cod, - 
comisarii  secţiilor  administrativ - militare; 

2) pentru contravenţiile administrative, prevăzute de partea a doua a articolului 124 din  prezentul 
Cod,  - persoanele cu  funcţii  de răspundere din inspecţia auto militară: şeful sau locţiitorul şefului, 
preşedintele comisiei  militare  de calificare, inspectorul  superior, inspectorul, precum şi ofiţerii, 
praporşcicii şi micimanii,  numiţi  în modul stabilit, în calitate de inspectori netitulari ai inspecţiei  auto 



militare, - sub formă de avertisment. 
Materialele cu privire la încălcările, săvîrşite de către conducătorii mijloacelor de transport ale Forţelor 

Armate ale Republicii Moldova  -  militari  şi supuşi  ai  serviciului  militar,  chemaţi  la concentrare,  dacă 
pentru asemenea încălcări este prevăzută ca sancţiune administrativă  numai o  amendă, se transmit 
de  către  inspecţia  auto militară, în modul stabilit de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, 
comandanţilor (şefilor) respectivi pentru a soluţiona chestiunea privind tragerea celor vinovaţi la răspundere 
conform Regulamentului disciplinar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. 

Procesele-verbale cu privire la încălcările săvîrşite de către conducătorii mijloacelor de transport 
ale  Forţelor Armate ale Republicii  Moldova - militari şi supuşi ai serviciului militar, chemaţi 
la  concentrare, dacă pentru asemenea încălcări poate fi aplicată o sancţiune  administrativă sub formă de 
privare de dreptul de a  conduce mijlocul  de transport, se transmit de  către inspecţia  auto  militară 
Inspecţiei  auto de stat în modul, stabilit la Ministerul Apărării al Republicii Moldova în  comun cu 
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 

[Art.222 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.222 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.222 modificat prin Ucazul din 29.03.90] 
[Art.222 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 2221. Casa Naţională de Asigurări Sociale  
Casa Naţională de Asigurări Sociale şi casele teritoriale de asigurări sociale examinează cazurile cu 

privire la contravenţiile administrative prevăzute în articolul 162 alineatul 3, articolul 163 alineatele 8, 9, 
10, 11, 12 şi 13 şi în articolul 1634 din prezentul cod. 

Dreptul de a examina cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi de a aplica sancţiuni 
administrative în numele Casei Naţionale de Asigurări Sociale îl au preşedintele şi vicepreşedinţii Casei 
Naţionale de Asigurări Sociale, directorii caselor teritoriale de asigurări sociale şi adjuncţii acestora. 

[Art. 2221  în redacţia LP338 din 06.07.01, MO89/31.07.01, art.675] 
Articolul 2222. Compania Naţională de Asigurări în Medicină 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile teritoriale examinează cazurile cu privire la 

contravenţiile administrative prevăzute la art.162 alin.10 şi la art.1635 şi 1636 din prezentul cod. 
Dreptul de a examina cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi de a  aplica sancţiuni 

administrative în numele Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină îl au directorul general şi 
vicedirectorii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, directorii agenţiilor teritoriale ale Companiei 
Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii acestora. 

[Art.222/2 introdus prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68] 
Articolul 223. Organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat 
Organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat examinează 

cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la articolele 42, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 
429, 4210, 4211, 43, 53 şi 58, 1551 alineatul 1, din prezentul cod. 

[Art.223 al.1) modificat prin LP32 din 24.02.06, MO43-46/17.03.06 art.188] 
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative în numele organelor supravegherii sanitaro-epidemiologice medicul-şef sanitar de stat al 
Republicii  Moldova  şi adjuncţii lui, medicii-şefi sanitari de stat  ai raioanelor şi oraşelor (municipiilor). 

[Art.223 modificat prin LP907 din 14.03.02, MO50/11.04.02, art.338] 
[Art.223 al.1) modificat prin LP689 din 29.11.01, MO36/14.03.02 art. 206] 
[Art.223 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
[Art.223 exclus prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.223 introdus prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Art.224 exclus prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 225. Organele supravegherii veterinare de stat 
Organele supravegherii veterinare de stat examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative 

prevăzute la articolele 107 şi 1551 alineatul 1 din prezentul cod.  



Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 
administrative în numele organelor supravegherii veterinare de stat inspectorul veterinar principal de stat şi 
inspectorii veterinari de stat. 

[Art.225 modificat prin LP907 din 14.03.02, MO50/11.04.02, art.338] 
[Art.225 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
[Art.225 exclus prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.225 introdus prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
Articolul 2251. Organele controlului de stat în zootehnie  
Organele controlului de stat în zootehnie examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative 

prevăzute la articolele 89 şi 1071 - 1074 din prezentul cod.  
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative, în numele organelor controlului de stat în zootehnie, inspectorul principal de stat şi 
inspectorii de stat în zootehnie.  

[Art.2251 introdus prin LP143 din 10.05.01, MO64/22.06.01] 
Articolul 226. Organele de protecţie a mediului înconjurător 
Organele de stat pentru  protecţia mediului înconjurător  examinează cazurile  cu  privire  la 

contravenţiile administrative, prevăzute de articolele 59, 61, 621, alineatele 2 şi 3 ale articolului 65, 
articolele 70, 75 şi 76 din prezentul Cod. 

Sînt în drept  să examineze cazurile cu privire  la  contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 
administrative în numele organelor de  protecţie  a  mediului înconjurător inspectorul  principal  de stat 
pentru ecologie, locţiitorii lui şi inspectorii superiori de stat pentru ecologie. 

[Art.226 al.1) modificat prin LP334-XV din 07.10.04, MO193-198/29.10.04 art.884] 
[Art.226 al.1) modificat prin L689 din 29.11.01, MO36/14.03.02 art. 206] 
[Art.226 în redacţia Legii nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.227-2311 excluse prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 228. Organele gospodăriei silvice 
Organele gospodăriei  silvice  examinează  cazurile  cu  privire  la 

contravenţiile administrative prevăzute la  articolele 63, 64, alineatul 1 al articolului 65, articolele 66-77 din 
prezentul cod. 

Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 
administrative în numele organelor gospodăriei silvice directorul general al Asociaţiei de Stat pentru 
Silvicultură  "Moldsilva"  şi  adjuncţii  lui,  şeful  Direcţiei  gărzii silvice şi şefii secţiilor silvice teritoriale. 

[Art.228 al.1 modificat prin LP334-XV din 07.10.04, MO193-198/29.10.04 art.884] 
[Art.228 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
Articolul 2312. Organele statistice de stat 
Organele  statistice  de   stat  examinează cazurile cu  privire  la contravenţiile administrative, prevăzute 

de articolul 199/2  alineatul 1  din prezentul Cod. 
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative în numele Departamentului Statistică şi Sociologie directorul general al Departamentului 
Statistică şi Sociologie sau primul adjunct al lui şi şefii organelor teritoriale de statistică. 

[Art.2312 al.2 în redacţia LP351-XV din 21.10.04, MO205-207/12.11.04 art.913] 
1) directorul general  al Departamentului de Stat pentru  Statistică sau primul adjunct al lui - amendă 

pînă la cincizeci de salarii minime;  
2) şefii formaţiunilor  teritoriale  de  statistică - amendă pînă la treizeci de salarii minime. 
[Art.2312 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.2312 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.2312 introdus prin Legea nr.1158-XII din 04.08.92] 
Articolul 2313. Inspecţia de Stat în Construcţii 
Inspecţia de Stat în Construcţii exercită controlul de stat asupra aplicării  unitare  a prevederilor 

legislaţiei în domeniul calităţii în construcţii, constată contravenţiile administrative prevăzute în articolele 



149, 1491 şi 1492, din  prezentul  Cod,  sistează lucrările   executate necorespunzător. 
[Art.2313 introdus prin Legea nr.722-XIII din 02.02.96] 
Aplicarea sancţiunilor nu eliberează persoana sancţionată de îndeplinirea prescripţiilor date. 
[Art.2313 modificat prin LP437 din 27.07.01, MO108/06.09.01 art. 832] 
Articolul 2314. Organele care efectuează controlul în 
                                domeniul telecomunicaţiilor, informaticii,  
                                audiovizualului şi activităţii poştale  
Organele care efectuează controlul în domeniul telecomunicaţiilor, informaticii, audiovizualului şi 

activităţii poştale examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la articolele 142, 
articolele  1421-1426, 143, 1431, 1433, 1434, 144-1444, 145-1454 şi 146-1463 din prezentul cod.  

Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 
administrative, în numele organelor care efectuează controlul în domeniul telecomunicaţiilor, informaticii, 
audiovizualului şi activităţii poştale:  

1) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 142, articolele 1421-1424, 143,  1431, 1433, 
144-1443, 145-1453 şi 146-1463 din prezentul cod, în limitele competenţei stabilite prin lege, - directorul 
Inspectoratului de Stat al Comunicaţiilor şi adjuncţii lui;  

2) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 142-1426 din prezentul cod, în limitele 
competenţei stabilite prin lege - directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi 
Informatică şi  adjuncţii  lui; 

3) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1434, 1444, 145-1453 şi 146-1463 din 
prezentul cod - conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate şi adjuncţii lui; 

4) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolul 142/1 din  prezentul cod - preşedintele 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului. 

[Art.2314 modificat prin LP367-XVI din 23.12.05, MO16-19/27.01.06 art.68] 
[Art.2314 modificat prin LP295-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.749] 
[Art.2314 modificat prin LP522 din 18.12.03, MO19-21/30.01.04 art.123]  
[Art. 2314 în redacţia LP746 din 21.12.01 MO23/12.02.02 art. 108] 
Articolul 2314. Organele de control în domeniul 
                         telecomunicaţiilor şi activităţii poştale 
Organele de control  în  domeniul telecomunicaţiilor şi  activităţii poştale examinează cazurile cu privire 

la contravenţiile administrative prevăzute la articolele 142-1425, 143-1434,  144-1444,  145-1454, 146-1463 
din prezentul cod. 

Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 
administrative în numele organelor de control în domeniul telecomunicaţiilor şi activităţii poştale directorul 
Inspectoratului de Stat al Comunicaţiilor şi  adjuncţii lui.  

[Art.2314 modificat prin LP342 din 06.07.01 MO94-96 din 10.08.01] 
[Art.2314 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
Articolul 2315. Organele de control asupra pieţei 
                         hîrtiilor de valoare 
Organele de control asupra pieţei hîrtiilor de valoare examinează 

cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1624, 1625, 1626 şi 1994 din 
prezentul cod. 

Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 
administrative în numele organelor de  control asupra pieţei hîrtiilor de valoare preşedintele  şi 
vicepreşedinţii Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare. 

[Art.2315 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
Articolul 2316. Organele care efectuează înregistrarea 
                          de stat a întreprinderilor 
Organele care efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor examinează cazurile cu privire 

la contravenţiile administrative prevăzute la articolul 162 alineatul şase şi la articolul 1629 din prezentul 



cod. 
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative în numele organelor care efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor preşedintele şi 
vicepreşedinţii Camerei Înregistrării de Stat a  Ministerului Dezvoltării Informaţionale. 

[Art.2316 al.2) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70] 
[Art.2316 al.2) modificat prin LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71] 
[Art.2316 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
Articolul 2317. Organele Serviciului de Stat de Arhivă 
Organele Serviciului de Stat de Arhivă examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative 

prevăzute la articolele 1753, 1755, 1756 şi 1757 din prezentul cod. 
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire  la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative în numele organelor Serviciului de Stat de Arhivă directorul Serviciului de Stat de Arhivă şi 
adjuncţii lui. 

[Art.2317 introdus prin Legea nr.1581-XIII din 27.02.98] 
Articolul 2318. Organele controlului de stat  
                          al calităţii în construcţii 
Organele controlului de stat al calităţii în construcţii examinează cazurile privind contravenţiile 

administrative prevăzute la  articolele 62 şi 1492 din prezentul cod. 
Sînt în drept  să  examineze cazurile cu privire  la  contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative în numele organelor controlului de stat al calităţii în construcţii şeful Inspecţiei de Stat în 
Construcţii şi adjuncţii lui, şefii de direcţii din cadrul Inspecţiei de  Stat în Construcţii şi adjuncţii lor, şefii 
inspecţiilor teritoriale în construcţii şi adjuncţii lor. 

[Art.2318 al.1) modificat prin LP689 din 29.11.01, MO36/14.03.02 art. 206] 
Organele controlului de stat al calităţii în construcţii examinează cazurile privind contravenţiile 

administrative prevăzute la articolul 1492 din prezentul cod. 
[Art.2318 introdus prin Legea nr.509-XIV din 15.07.99] 
Articolul 2319. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică examinează cazurile cu privire la contravenţiile 

administrative prevăzute la articolul 1011 din prezentul cod.  
Este în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice amenzi 

în numele Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică Consiliul de administraţie al acesteia. 
[Art.2319 introdus prin LP1291 din 06.11.00, MO146/17.11.00] 
Articolul  23110. Organele controlului de stat în domeniul   
                             producerii seminţelor 
Organele controlului de stat în domeniul producerii seminţelor examinează cazurile cu privire 

la  contravenţiile administrative prevăzute la articolul 1022 din  prezentul cod. 
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 

administrative, în numele organelor controlului de stat în domeniul producerii seminţelor, 
şeful Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, precum şi conducătorii 
subdiviziunilor teritoriale ale acestuia.     

[Art.23110 al.(2) modificat prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750] 
[Art.23110 al.(2) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567] 
[Art.23110 introdus prin LP307 din 28.06.01, MO86/27.06.01] 
Articolul 23111. Organele controlului  de stat în domeniul   
                           protecţiei  plantelor  
Organele controlului de stat în domeniul protecţiei  plantelor perfectează  materialele privind 

contravenţiile administrative prevăzute la articolele 531, 532, 533, 534, 1035 şi 1054 ale prezentului cod şi le 
transmit spre examinare instanţelor judecătoreşti. 

[Art.23111 introdus prin LP385 din 19.07.01, MO97/17.08.01, art.781] 
Articolul 23112. Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare  



Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare examinează cazurile cu privire la 
contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1995 şi 1999 din prezentul cod.  

Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni 
administrative în numele Agenţiei de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare directorul 
general al agenţiei şi adjuncţii lui. 

[Art.23112 introdus prin LP407-XV din 02.12.04, MO237-240/24.12.04 art.1035] 
  

TITLUL IV 
PROCEDURA ÎN CAZURILE CU PRIVIRE 

LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
CAPITOLUL  17 

DISPOZIŢII FUNDAMENTALE 
Articolul 232. Sarcinile procedurii în cazurile cu privire la            
                        contravenţiile administrative 
Sarcinile procedurii în  cazurile cu  privire  la contravenţiile administrative  sînt: clarificarea la timp, sub 

toate aspectele, deplină şi  obiectivă a împrejurărilor fiecărui caz, soluţionarea lui în strictă conformitate  cu 
legislaţia, asigurarea îndeplinirii hotărîrii adoptate, precum şi stabilirea cauzelor şi condiţiilor, care au 
contribuit  la comiterea  contravenţiilor administrative, prevenirea contravenţiilor, educarea cetăţenilor  în 
spiritul respectării  legilor,   întăririi legalităţii. 

[Art.232 modificat prin Hot. Parl.nr.1600-XII din 22.09.93] 
Articolul 233. Modul de efectuare a procedurii în cazurile cu  
                        privire la contravenţiile administrative 
Modul de efectuare a procedurii în cazurile cu privire la 

contravenţiile administrative de către instanţele judecătoreşti şi organele 
(persoanele cu funcţii de răspundere) împuternicite să examineze cazurile cu privire la 
contravenţiile administrative se stabileşte de prezentul Cod şi de alte acte legislative. 

[Art.233 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.233 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 234. Împrejurările, ce exclud procedura în cazul cu  
                       privire la contravenţia administrativă 
Procedura în  cazul  cu  privire la contravenţia  administrativă  nu poate  fi  începută, iar cea începută 

urmează a fi  încetată  în cazul existenţei următoarelor circumstanţe: 
1) lipsa faptului contravenţiei administrative; 
2) neatingerea de către persoană a vîrstei de şaisprezece ani   pînă la momentul comiterii contravenţiei 

administrative; 
3) iresponsabilitatea   persoanei,  care  a  comis  o  acţiune   sau inacţiune ilicită; 
4) acţionarea persoanei într-o situaţie de extremă necesitate sau de legitimă apărare; 
5) emiterea unui  act   de  amnistie,  dacă  el  suprimă   aplicarea sancţiunii administrative; 
6) abrogarea actului, care stabileşte răspunderea administrativă; 
7) expirarea termenelor, prevăzute de articolul 37 din prezentul Cod pînă 

în momentul examinării cazului cu privire la  contravenţia administrativă; 
8) existenţa   pe acelaşi fapt,  în  privinţa persoanei  trase la 

răspundere administrativă, a hotărîrii  unui  organ  competent  (unei persoane   cu   funcţii 
de  răspundere) de aplicare a  sancţiunii administrative ori existenţa hotărîrii neanulate de a se clasa cazul cu 
privire  la  contravenţia administrativă, precum şi existenţa pe  faptul dat a unui dosar penal; 

9) decedarea persoanei, faţă de care s-a început procedura în  cazul respectiv. 
[Pct.8) alin.1 art.234 modificat prin Legea nr.141-XIII din 07.06.94] 
Articolul 235. Examinarea cazului cu privire la contravenţia             
                               administrativă pe baza principiului                       
                               egalităţii cetăţenilor 



Examinarea cazului  cu  privire  la contravenţia  administrativă  se efectuează  pe baza principiului 
egalităţii tuturor cetăţenilor în  faţa legii  şi a organului care examinează cazul, fără deosebire de  originea 
lor, de starea socială şi materială, de rasă şi naţionalitate, de  sex, studii, limbă,  de atitudinea faţă de religie, 
de felul  şi  caracterul ocupaţiei, de domiciliu şi de alte împrejurări. 

Articolul 236. Examinarea publică a cazului cu privire 
                              la contravenţia administrativă 
Cazul  cu privire  la  contravenţia administrativă se examinează  în mod public. 
În  scopul sporirii  rolului educativ şi preventiv al procedurii  în cazurile cu  privire la contravenţiile 

administrative  asemenea  cazuri se  pot examina nemijlocit în cadrul colectivelor de muncă, la locul  de 
învăţătură sau de trai al contravenientului. 

Articolul 237. Supravegherea  exercitată  de procuratură asupra 
                              executării legilor în cadrul procedurii în cazurile 
                              cu privire la contravenţiile administrative 
Conform Legii cu privire la Procuratura Republicii Moldova 

procurorul, exercitînd  supravegherea asupra executării legilor în cazurile cu privire la contravenţiile 
administrative e în  drept:  să pornească procedura cu privire la o contravenţie administrativă; să iei 
cunoştinţă  de  materialele din  dosar; să controleze  legalitatea acţiunilor  efectuate de organele (persoanele 
cu funcţii de  răspundere) în  cadrul procedurii; să participe la examinarea cazului; să formuleze demersuri, 
să formuleze concluzii în problemele, ce apar în timpul examinării cazului, să controleze justeţea aplicării 
de către organele (persoanelecu funcţii de răspundere) respective a măsurilor de 
influenţă  pentru  contravenţiile administrative; să atace hotărărea şi decizia asupra plîngeri în legătură cu 
cazul cu privire la contravenţia administrativă;  să suspende executarea deciziei, precum şi să efectueze alte 
acţiuni, prevăzute de lege. 

[Art.237 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
 Articolul 238. Probele 
În cazul  cu privire la contravenţia administrativă constituie probe orice date concrete, pe baza cărora 

organele  (persoanele cu funcţii de răspundere) stabilesc, în  modul prevăzut de lege, dacă s-a comis sau nu 
o  contravenţie  administrativă, vinovăţia persoanei respective de a  fi comis-o  şi  alte  circumstanţe, ce 
prezintă  importanţă  pentru  justa soluţionare a cazului. 

Aceste date se stabilesc prin următoarele mijloace: prin procesul-verbal cu privire la contravenţia 
administrativă, prin explicaţiile persoanei trase la răspundere administrativă, prin depoziţiile părţii 
vătămate,  ale  martorilor,  prin concluzia  expertului  prin  corpurile delicte,  prin  procesul-verbal cu privire 
la ridicarea unor lucruri  şi documente, precum şi prin alte documente. 

Articolul 239. Aprecierea probelor 
Organul (persoana cu funcţii de răspundere) apreciază probele după intima sa convingere, bazată pe 

cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă a tuturor circumstanţelor cazului în ansamblul lor, 
călăuzindu-se de lege. 

[Art.239 modificat prin HPP1600-XII din 22.09.93.] 
Articolul 240. Transmiterea materialelor către procuror,  
                              către ofiţerul de urmărire penală 
Dacă în cadrul  examinării  cazului organul (persoana cu funcţii  de răspundere)  va ajunge la concluzia, 

că încălcarea conţine  elemente  de infracţiune, el îi transmite materialele procurorului, ofiţerului de 
urmărire penală. 

[Art.240 modificat prin LP3-XV din 05.02.04, MO42-44/12.03.04 art.251] 
  

CAPITOLUL 18 
PROCESUL-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIA  ADMINISTRATIVĂ 

Articolul 241. Întocmirea procesului - verbal cu privire 
                             la contravenţiile administrative 
Referitor la comiterea contravenţiilor administrative se  întocmeşte un  proces - verbal de către 



colaboratorii organelor afacerilor  interne şi  persoanele cu  funcţii  de  răspundere ale Curţii  de Conturi, 
ministerelor, departamentelor, inspectoratelor şi instituţiilor de  stat autorizate pentru aceasta. 

Procesul-verbal nu se întocmeşte în cazurile prevăzute de  articolul 244 din prezentul Cod. 
[Art.241 modificat prin Legea nr.891-XIII din 21.06.96] 
[Art.241 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 242. Conţinutul procesului-verbal cu  
                              privire la contravenţia administrativă 
În procesul-verbal cu  privire la contravenţia  administrativă  se indică:  data  şi  locul întocmirii lui, 

funcţia,  numele  de familie, prenumele,  numele  după  tată  al  persoanei, care a  întocmit procesul-verbal; 
date referitoare la persoana  contravenientului; locul, timpul  comiterii  şi esenţa  contravenţiei 
administrative;  actul normativ,  care  prevede  răspunderea pentru  contravenţia  respectivă; numele de 
familie, adresele martorilor şi ale părţilor vătămate,  dacă ele  există; explicaţiile contravenientului;   alte 
date necesare pentru soluţionarea cazului. 

Procesul-verbal este  semnat de persoana care l-a întocmit,  şi  de persoana, care a comis contravenţia 
administrativă; dacă există  martori şi  părţi  vătămate,  procesul-verbal poate fi semnat şi de aceste 
persoane. 

În cazul cînd persoana, care a comis contravenţia, refuză să semneze procesul-verbal în el se face 
menţiunea despre aceasta. Persoana, care a comis  contravenţia, este  în drept  să  ataşeze la  procesul-verbal 
explicaţiile  şi  observaţiile  asupra  conţinutului  procesului-verbal, precum şi să expună  motivele refuzului 
său de a-l semna. 

La întocmirea procesului-verbal i se lămuresc contravenientului drepturile şi obligaţiunile lui, prevăzute 
de articolul 254 din prezentul Cod, făcîndu-se referitor la aceasta o menţiune în procesul-verbal. 

Articolul 243. Trimiterea procesului-verbal 
Procesul-verbal  se  trimite  neîntîrziat  organului  (persoanei  cu funcţii  de răspundere), împuternicit să 

examineze cazul cu privire  la contravenţiile administrative. 
  
Articolul 244. Cazurile în care nu se întocmeşte proces-verbal 
Procesul-verbal nu se  întocmeşte  în  cazurile  cînd  persoana  nu contestă  comiterea contravenţiei 

administrative şi aplicarea sancţiunii administrative  la locul comiterii contravenţiei sub formă de 
amendă  în mărime  de pînă la o unitate convenţională sau sub formă de avertisment  precum şi  în cazurile 
prevăzute de articolele 2007, 2008, 20010, 10011 din prezentul Cod. 

[Art.244 al.1) modificat prin LP111/02.06.05, MO86/24.06.05 art.395] 
[Art.244 modificat prin LP253 din 15.06.01, MO97/17.08.01, art.767] 
Dacă persoana  contestă comiterea contravenţiei  administrative  sau sancţiunea, 

ce i se aplică la  locul  comiterii  contravenţiei în conformitate cu articolul 241 din 
prezentul Cod se întocmeşte  un proces-verbal. 

În cazul în care persoana contestă  comiterea contravenţiei  administrative sau  sancţiunea ce i  se 
aplică  la locul comiterii contravenţiei, precum şi în toate cazurile de comitere a contravenţiilor 
administrative prevăzute de articolele 120-131, se întocmeşte un proces-verbal în conformitate 
cu  articolul  241 din prezentul  cod. 

Nu se întocmeşte  proces-verbal nici în cazurile adoptării de  către organele  competente a hotărîrii de 
refuz de a intenta proces penal  sau de  clasare  a  procesului penal cu propunerea de a  trage  persoana  la 
răspundere  administrativă. În cazurile indicate în loc de proces-verbal se  întocmeşte o ordonanţă a 
procurorului privind intentarea  procesului cu privire la contravenţia administrativă. 

[Partea 3 art.244 introdusă prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.244 modificat prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
[Art.244 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 245. Aducerea contravenientului 
În scopul întocmirii  procesului-verbal cu privire  la  contravenţia administrativă  în cazul cînd el nu 

poate fi întocmit la faţa locului şi dacă  întocmirea  procesului - verbal este obligatoare,  contravenientul 



poate  fi  adus  la  poliţie sau  la  comandamentul  drujinei populare - voluntare de către un lucrător al 
poliţiei sau de către un drujinar popular. La încălcarea   regulilor  de  comerţ,  a  modului  de  efectuare  a 
operaţiunilor  economice  şi  de  decontare impozabile,  ce  decurg  din activitatea de întreprinzător, 
contravenientul poate fi adus de persoana împuternicită   la   poliţie,   în   localul   organului   executiv   al 
administraţiei publice locale ori a organului care efectuează controlul, dacă acesta nu are asupra sa acte de 
identitate, sau nu are martori care pot comunica despre el date necesare. 

În cazul comiterii  unor  încălcări  ale  regulilor  de  folosire  a mijloacelor  de  transport,  ale regulilor 
de menţinere a ordinii  şi  a securităţii   circulaţiei,  ale  regulilor  îndreptate  spre  asigurarea integrităţii 
încărcăturilor în transporturi, ale regulilor de securitate contra   incendiilor,  ale  regulilor  sanitaro-
igienice  şi   sanitaro-antiepidemice  în transporturi contravenientul poate fi adus la  poliţie 
de  către  persoana împuternicită pentru aceasta, dacă el n-are cu  sine documente  ce-i  atestă  identitatea şi 
dacă nu sînt martori,  care  pot comunica datele necesare despre dînsul. 

În cazul comiterii  unor delicte silvice sau încălcării regulilor de 
vînătoare,  a  regulilor  de  pescuit  şi  de  protecţie  a rezervelor piscicole  şi  în  cazul comiterii 
altor  încălcări ale  legislaţiei cu privire  la  protecţia  şi  folosirea regnului animal, dacă  persoana 
contravenientului  nu   poate  fi identificată la faţa locului, el  este adus, pentru a  se întocmi un proces-
verbal, la poliţie  sau  la  sediul organului executiv al autoadministrării locale de către lucrătorii pazei 
silvice  de  stat sau departamentale, iar dacă  contravenţiile  au  fost comise  în  pădurile  colhoznice - de 
către lucrătorii pazei  silvice  a colhozurilor, sovhozurilor sau  asociaţiilor intergospodăreşti, precum şi   de 
către persoanele cu funcţii de răspundere, împuternicite  pentru aceasta,  de  la  organele care exercită 
supravegherea  de  stat  asupra respectării  regulilor  de  vînătoare,  de la organele  de  protecţie  a 
peştelui,  de către persoanele  cu funcţii de răspundere de la celelalte organe, 
care  exercită  controlul  de  stat  sau  departamental   asupra protecţiei  şi folosirii regnului animal, de către 
persoanele cu funcţii de răspundere din rezervaţiile naturale şi de la  alte teritorii, în mod 
special  ocrotite,  precum  şi de către drujinarii  populari,  de  către 
inspectorii  pe  baze   obşteşti pentru ocrotirea naturii, de către 
inspectorii  pe  baze  obşteşti  în  domeniul  vînătorii,  de   către inspectorii   pe baze  obşteşti  de la organele 
de protecţie a  peştelui şi de către inspectorii pe baze obşteşti pentru  protecţia pădurii. 

În cazul comiterii   unor  contravenţii,  legate  de  un  atentat la obiectivele  aflate  sub  pază,  la alte 
bunuri  de  stat  sau  obşteşti contravenientul  poate fi adus de către lucrătorii pazei militarizate în 
localul administrativ al pazei militarizate sau  la  poliţie  pentru reprimarea  contravenţiilor, stabilirea 
identităţii contravenientului şi întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie. 

Aducerea contravenientului  trebuie efectuată într-un termen cît mai scurt. 
Persoana adusă la  comandamentul drujinei populare voluntare  nu  se poate afla acolo mai mult de o 

oră. 
[Alin.2 art.245 introdus prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
[Art.245 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XIII din 22.09.93] 
[Partea 1 art.245 modificată prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
[Partea 3 art.245 modificată prin Ucazul din 29.11.85] 
  

CAPITOLUL 19 
REŢINEREA ADMINISTRATIVĂ, CONTROLUL LUCRURILOR, 

RIDICAEA OBIECTELOR ŞI A   DOCUMENTELOR 
Articolul 246. Măsurile de asigurare a procedurii în cazurile 
                              cu privire la contravenţiile administrative 
În cazurile prevăzute   de prezentul Cod şi în scopul curmării contravenţiilor administrative, cînd s-au 

epuizat celelalte măsuri de influenţă, în scopul stabilirii identităţii persoanei, întocmirii procesului-
verbal cu  privire la contravenţia administrativă, care nu poate fi întocmit la faţa locului, şi dacă întocmirea 
procesului-verbal este obligatoare, în scopul asigurării la timp şi juste  a  examinării 
cazurilor şi executarea deciziilor asupra cazurilor cu privire la 



contravenţiile administrative se admite  reţinerea administrativă a persoanei, controlul corporal, controlul 
obiectelor, mijloacelor  de transport şi ridicarea obiectelor, mijloacelor de  transport  şi  a documentelor. 

Modul  reţinerii  administrative, controlului corporal,  controlului obiectelor,  mijloacelor de transport şi 
ridicării biectelor,mijloacelor de transport şi a documentelor în scopurile, prevăzute de prezentul 
articol  se  stabileşte  de prezentul Cod  şi  de  alte  acte legislative. 

[Art.246 modificat prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Art.246 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 247. Reţinerea adminisrativă 
Cu privire la reţinerea  adminisrativă  se întocmeşte  un  proces - verbal,  în care se arată: data şi locul 

întocmirii lui, funcţia, numele de familie, prenumele şi numele după tată ale persoanei, care a întocmit 
procesul-verbal;  datele  referitoare  la persoana reţinută,  timpul  şi motivele  reţinerii. Procesul-verbal este 
semnat de persoana cu  funcţii de răspundere, care l-a întocmit, şi de persoana reţinută. În cazul, cînd 
persoana  reţinută  refuză  să semneze procesul-verbal, în  el  se  face menţiunea despre aceasta. 

La rugămintea persoanei, reţinute pentru comiterea unei contravenţii administrative, locul aflării  ei  se 
aduce la  cunoştinţa  rudelor  ei, administraţiei   de  la locul de lucru  sau de învăţătură.  Privitor  la 
reţinerea  unui minor înştiinţarea părinţilor lui sau a persoanelor care îi înlocuiesc, este obligatorie. 

Articolul 248. Organele (persoanele cu funcţii de răspundere)  
                             împuternicite să efectueze reţinerea administrativă 
Reţinerea administrativă a persoanei care a comis o  contravenţie administrativă  poate  fi efectuată 

numai de către organele (persoanele cu funcţii de răspundere) împuternicite  pentru aceasta:  
1) de către organele afacerilor  interne - în toate cazurile cînd se constată 

o încălcare a legislaţiei  cu  privire la contravenţiile administrative; 
2) de către trupele de grăniceri - în cazurile încălcării  regimului de  frontieră sau a regimului punctelor 

de trecere a frontierei de stat; 
3) de către  persoanele  cu funcţii de răspundere ale  ministerelor, departamentelor,  inspectoratelor şi 

instituţiilor de stat  în  limitele împuternicirilor lor. 
Reţinerea administrativă se  efectuează de către  persoanele  cu funcţii de răspundere indicate în 

alineatul întîi al prezentului articol dacă   întocmirea   procesului-verbal  cu  privire  la contravenţiile 
administrative este  obligatorie,  iar toate măsurile de  influenţă  în scopul  stabilirii identităţii 
contravenientului şi întocmirii procesului-verbal au fost epuizate. 

[Art.248 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 249. Termenele reţinerii administrative 
Reţinerea  administrativă  a persoanei, care a comis o contravenţie 

administrativă  poate dura nu mai mult de trei ore.  În  cazurile excepţionale,  în  legătură cu o 
necesitate deosebită pot fi  stabilite prin  acte legislative ale Republicii Moldova  alte termene de  reţinere 
administrativă. 

Persoanele, care  au  încălcat regulile de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica 
Moldova, regimul de frontieră sau regimul  din punctele de trecere a graniţei de stat a Republicii 
Moldova,  pot  fi reţinute   pe   un  termen  de  pînă  la  trei  ore  pentru   întocmirea procesului-verbal sau, 
prin decizia instanţei judecătoreşti, pe un termen de pînă la şaptezeci şi două de ore dacă persoana nu a fost 
identificată şi nu au fost clarificate circumstanţele contravenţiei. 

[Art.249 al.2) modificat prin LP70-XVI din 22.03.07, MO94-97/06.07.07 art.414] 
[Art.249 al.2 modificat prin LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10] 
Persoanele, care  au  încălcat regimul de frontieră sau regimul  din punctele de trecere a graniţei de stat a 

Republicii Moldova,  pot  fi reţinute   pe  un  termen  de  pînă  la  trei  ore  pentru  întocmirea procesului-
verbal,  iar  în  cazuri  de  necesitate  pentru  stabilirea identităţii şi clarificarea circumstanţelor contravenţiei 
- pînă la trei zile, comunicîndu-se aceasta în scris procurorului în decurs de douăzeci şi  patru de ore din 
momentul reţinerii sau în termenul de pînă la  zece zile  cu sancţiunea procurorului, dacă contravenienţii n-
au documente ce atestă identitatea lor. 

Persoanele, care  au  comis un act huliganic nu prea grav,  care  au încălcat  premeditat modul de 



folosire a simbolurilor  naţional-statale, au  atentat  la  ordinea publică  în  condiţiile   regimului stării 
excepţionale,  care  nu execută cu rea-voinţă dispoziţiile sau  cererile 
legitime  ale lucrătorului   poliţiei,  care  au  opus  rezistenţă colaboratorului  poliţiei, care au ultragiat un 
colaborator al poliţiei, care  au adresat un apel fals poliţiei, încălcarea ordinii de organizare şi de desfăşurare 
a adunărilor, mitingurilor, procesiunilor de stradă şi manifestaţiilor,  care vînd în locuri interzise mărfurile 
(produsele) cu termenul  de  vînzare expirat, de proastă calitate, fără certificat  ori fără  semnul confirmităţii 
sau care au încălcat regulile  operaţiunilor valutare,  pot  fi  reţinute  pînă la examinarea  cazului  în  instanţa 
competentă de către instanţa judecătorească respectivă, şeful (adjunctul şefului)  organului de poliţie sau de 
către alte persoane cu funcţii  de răspundere care au asemenea împuterniciri. 

Persoanele care au încălcat modul de organizare şi de desfăşurare  a adunărilor, mitingurilor, 
procesiunilor şi demonstraţiilor de stradă, pot fi  reţinute pînă la examinarea cazului de către instanţa 
judecătorească respectivă. 

Termenul reţinerii administrative se calculează din momentul aducerii  contravenientului  pentru 
întocmirea procesului-verbal, iar  a persoanei,  care s-a aflat în stare de ebrietate, - din momentul trezirii ei 
din starea de beţie. 

[Art.249 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.249 modificat prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
[Art.249 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.249 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.249 modificat prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
[Art.249 modificat prin Legea nr.76-XII din 05.06.90] 
[Art.249 modificat prin Ucazul din 29.03.90] 
[Art.249 modificat prin Ucazul din 21.06.89] 
[Art.249 modificat prin Ucazul din 02.08.88] 
Articolul 250. Controlul corporal şi controlul obiectelor 
Controlul  corporal  şi  controlul obiectelor poate fi  efectuat  de persoanele cu funcţii de răspundere ale 

organelor indicate  în articolul 248 din prezentul Cod. 
Controlul corporal  poate  fi  efectuat  de  către   persoana, împuternicită   pentru aceasta, de acelaşi sex 

cu cel supus  controlului şi în prezenţa a doi martori asistenţi de acelaşi sex. 
Controlul  obiectelor,  uneltelor de  vînătoare şi  de  pescuit, producţiei  căpătate  şi al altor obiecte ce 

efectuează,  de  regulă, în prezenţa  persoanei, în proprietatea sau în posesia  căreia se află.  În cazurile  ce 
nu suferă amînare, obiectele, lucrurile  menţionate  pot fi supuse  controlului  cu participarea a  doi martori 
asistenţi în  lipsa proprietarului (posesorului). 

Despre controlul corporal şi controlul obiectelor se   întocmeşte un proces-verbal  sau se face menţiunea 
corespunzătoare în  procesul-verbal cu  privire  la  contravenţia administrativă  ori în procesul-verbal  cu 
privire la reţinerea  administrativă. 

La instituţiile vamale controlul corporal şi controlul obiectelor se 
efectuează de către colaboratorii Departamentului de  Stat  pentru Controlul  Vamal în modul stabilit de 
legislaţia în vigoare. 

[Art.250 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul  251. Ridicarea mijloacelor de transport,  
                               a obiectelor şi  documentelor 
Obiectele şi  documentele,  care  sînt un  instrument  sau  obiectiv direct al contravenţiei, care au fost 

descoperite în momentul reţinerii, controlului  corporal sau controlului obiectelor, sînt ridicate de către 
persoanele  cu funcţii de răspundere ale organelor indicate în articolul 248  din  prezentul Cod. Obiectele şi 
documentele ridicate se  păstrează pînă  la examinarea cazului cu privire la contravenţia administrativă în 
locurile,  stabilite  de organele (persoanele cu funcţii de  răspundere) cărora  li  s-a acordat dreptul de a 
efectua ridicarea obiectelor  şi  a documentelor,  iar după examinarea cazului, în dependenţă de rezultatele 
examinării  lui,  ele se confiscă în modul stabilit sau i  se  restituie posesorului  ori  se distrug, iar în cazul 
ridicării  lucrurilor  contra echivalent - se realizează. Ordinul, medalia, insigna la titlul onorific 



al  Republicii  Moldova,  retrase de la contravenient,  urmează  să  fie restituite  posesorului,  iar  dacă 
acesta nu este cunoscut,  se  trimit Preşedintelui Republicii Moldova. 

În  cazul reţinerii obiectelor  de  contrabandă  pentru  asigurarea perceperii  amenzii  se admite ridicarea 
obiectelor (valorilor)  de  la persoana, care a comis contrabanda, dacă ea nu are domiciliu stabil în 
Republica Moldova. 

În cazul  comiterii  contravenţiilor prevăzute la alineatul  4 al  articolului 120, de articolele 123, 
125, 126, precum şi în cazurile eschivării  conducătorilor mijloacelor de transport de la examinarea stării  de 
ebrietate, prevăzute de articolul 127, şi în cazurile creării  de obstacole pentru  circulaţia rutieră, prevăzute 
la articolul 137, lucrătorii  de poliţie sînt în drept de a ridica mijloacele de transport, cu  păstrarea lor 
ulterioară  în locurile stabilite de organele afacerilor interne. 

În cazul ridicării mijloacelor de transport, unor obiecte şi documente se întocmeşte referitor la aceasta 
un proces-verbal ori se face menţiunea  corespunzătoare în procesele-verbale cu privire la  contravenţia 
administrativă, cu privire la controlul lucrurilor sau cu  privire la reţinerea administrativă. 

În cazul comiterii contravenţiei, pentru  care,  în  conformitate cu prezentul Cod, poate fi aplicată o 
sancţiune administrativă  sub formă de privare de dreptul de a conduce mijloace de transport, o navă 
fluvială  sau  o  ambarcaţie, conducătorului  auto sau conducătorului  de  navă  i  se retrage 
permisul  de  conducere  auto (permisul  de  conducere a navei fluviale sau a ambarcaţiei) pînă la 
adoptarea deciziei asupra cazului respectiv şi i  se  eliberează  un permis  provizoriu  de  conducere  a 
mijlocului de transport  a  navei fluviale sau a ambarcaţiei, făcîndu-se  menţiunea  respectivă  în procesul-
verbal  cu  privire  la contravenţia administrativă.  În  cazul adoptării  deciziei cu  privire  la privarea  de 
dreptul de conducere a mijlocului de transport, a navei de transport sau a ambarcaţiei permisul de 
conducere  auto  (permisul  de conducere  a  navei  fluviale  sau a ambarcaţiei)  nu  se restituie, iar 
termenul  de  acţiune al permisului  provizoriu  se prelungeşte pînă  la expirarea termenului stabilit pentru 
înaintarea reclamaţiilor, sau pînă la  adoptarea deciziei pe marginea  reclamaţiei. 

[Art.251 modificat prin LP253 din 15.06.01, MO97/17.08.01, art.767] 
În cazul comiterii  contravenţiilor, prevăzute  de  articolele  165, 1752, 181,  de  părţile  întîi şi a 

doua  ale articolului 182, de articolele 183  şi 184 din prezentul Cod, lucrătorii poliţiei, sînt  în drept să 
retragă înainte de examinarea cazului ordenul, medalia, insigna la titlul  onorific  al  Republicii Moldova, 
arma  de foc, precum  şi muniţiile, făcîndu-se în procesul-verbal o menţiune, în care  se  indică denumirea şi 
numărul ordenului, medaliei, denumirea deplină a  medaliei, la  care nu există număr, a insignei la titlul 
onorific al  Republicii Moldova,  marca  sau  modelul, calibrul, seria  şi  numărul armei luate, 
cantitatea  şi  felul  muniţiilor. Totodată  faţă de persoana,  care  a comis  o  contravenţie în exerciţiul 
funcţiunii, ridicarea  obiectelor, controlul  corporal şi controlul obiectelor se aplică numai  în cazurile ce nu 
suferă amînare. 

[Art.251 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Partea 5 art.251 modificată prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
[Partea 4 art.251 în redacţia Ucazului din 29.03.90] 
Articolul 252. Înlăturarea de la conducerea mijlocului de 
                              transport şi examinarea stării de ebrietate 
Conducătorii mijloacelor de transport sau alte persoane, care conduc asemenea mijloace, faţă de care 

sînt destule temeiuri de a presupune, că ei  se  află  în  stare de ebrietate, urmează să  fie  înlăturaţi de  la 
conducerea mijloacelor de transport şi să fie supuşi, în modul stabilit, examinării stării de ebrietate. 

Trimiterea persoanelor  menţionate  pentru  a fi  supuse  examinării stării de ebrietate şi examinarea lor 
se fac în  modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii şi  Ministerul Justiţiei. 

[Partea 2 art.252 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 253. Plîngerea împotriva reţinerii administrative,  
                              a controlului, a ridicării mijloacelor de  
                              transport, obiectelor şi documentelor 
Împotriva reţinerii administrative, a controlului corporal, a controlului obiectelor şi a ridicării 

mijloacelor de transport, obiectelor şi  documentelor persoana  interesată  poate să depună plîngere 



organului  (persoanei  cu funcţii de răspundere) ierarhic superior sau procurorului. 
[Art.253 modificat prin LP253 din 15.06.01, MO97/17.08.01, art.767] 
  

CAPITOLUL 20 
PERSOANELE, CARE PARTICIPĂ LA PROCEDURA 

ÎN CAZUL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIA 
ADMINISTRATIVĂ 

Articolul 254. Drepturile şi obligaţiunile persoanei,  
                               care este trasă la răspundere administrativă 
Persoana, care este trasă la răspundere  administrativă, are dreptul să  iee  cunoştinţă  de materialele din 

dosar, să  dee explicaţie, să prezinte  probe,  să  formuleze  cereri;  să  se  folosească  în  timpul examinării 
cazului de asistenţa juridică a avocatului; să iee cuvîntul în limba  maternă şi să se folosească de serviciile 
traducătorului; dacă nu cunoaşte  bine limba, în  care se desfăşoară  procedura;   să conteste decizia asupra 
cazului. Cazul cu privire la contravenţii administrative se examinează în prezenţa persoanei, care este 
trasă la răspundere administrativă. În lipsa acestei persoane cazul poate fi examinat numai 
atunci,  cînd  există date despre  anunţarea la timp a persoanei  despre locul  şi  timpul examinării cazului şi 
dacă din  partea  ei  n-a  fost primit nici un demers de a se amîna examinarea cazului. 

La examinarea cazurilor cu privire la contravenţiile administrative, prevăzute de articolele 471-473, 51, 
articolul 124 alineatele 2 şi 3, articolele 142, 143, 1432, 152, 156, 1562, 1563, 164, de partea a treia a 
articolului 167, de  articolele 174,  1745-1749 , 17427-17429 şi 176  din  prezentul  Cod prezenţa 
persoanei, trase la răspundere administrativă e obligatorie. În cazul eschivării  ei de a se înfăţişa la chemarea 
organului afacerilor interne sau  a judecătorului popular persoana aceasta poate fi supusă de  către organul 
afacerilor interne (poliţiei) aducerii silite. 

[Art.254 al.2) modificat prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
Prin legislaţia Republicii Moldova pot fi prevăzute şi alte cazuri, cînd înfăţişarea persoanei, trase la 

răspundere  administrativă înaintea organului (persoanei cu funcţii de răspundere), care soluţionează cazul 
este obligatorie. 

[Art. 254 modificat prin LP342 din 06.07.01 MO94/10.08.2001, art.734] 
[Art.254 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.254 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.254 modificat prin Legea nr.1158-XII din 04.08.92] 
[Art.254 modificat prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
[Art.254 modificat prin Ucazul din 29.03.90] 
[Art.254 modificat prin Ucazul din 21.06.89] 
[Art.254 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 255. Partea vătămată 
Partea vătămată  este persoana, căreia  i  s-a  pricinuit prin contravenţia administrativă o daună morală, 

fizică sau materială.  
Partea vătămată are dreptul să iee cunoştinţă de toate materialele din dosar, să formuleze demersuri, să 

atace hotărîrea asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă. 
Partea vătămată poate să  fie audiată în calitate  de  martor în conformitate cu articolul 258  din 

prezentul Cod. 
[Partea 2 art.255 modificată prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
Articolul 256. Reprezentanţii legali 
Interesele persoanei,  trase la răspundere administrativă,  şi  ale părţii vătămate, care  sînt minori sau 

persoane  ce nu pot, în  virtutea defectelor lor fizice sau psihice, să-şi exercite singure drepturile  în 
cazurile  cu privire la contravenţiile  administrative, sînt în drept să le reprezinte reprezentanţii lor legali 
(părinţii, înfietorii,  tutorii, curatorii). 

Articolul 257. Avocatul 
Avocatul, care participă la examinarea  cazului cu  privire   la contravenţia administrativă, are dreptul să 



iee cunoştinţă de toate materialele din dosar; să formuleze demersuri; din însărcinarea persoanei care l-a 
invitat, să depună în numele ei plîngeri împotriva deciziei asupra cazului respectiv. 

Împuternicirile avocatului sînt certificate prin ordonanţa, emisă de biroul de asistenţă juridică. 
Articolul 258. Martorul 
În calitate de  martor  în cazul  cu  privire  la  contravenţia administrativă  poate  fi  chemată 

orice persoană, care poate  avea cunoştinţă de vreunele împrejurări, ce urmează să fie stabilite în cazul 
respectiv. 

La chemarea organului (persoanei  cu funcţii de răspundere),  care cercetează cazul, martorul este 
obligat să se prezinte în timpul indicat, să  facă depoziţii drepte; să comunice tot ce ştie în legătură cu  cazul 
şi să răspundă la întrebările puse. 

Articolul 259. Expertul 
Expertul  este  numit  de  către  organul (persoana cu  funcţii  de răspundere),  care 

cercetează cazul cu  privire la contravenţia administrativă, cînd apare necesitatea unor cunoştinţe speciale.  
Expertul este obligat să se înfăţişeze la chemare şi să prezinte  o concluzie obiectivă asupra chestiunilor, 

ce i se pun. 
Expertul are dreptul: 
1) să ee cunoştinţă   de  materialele  din  dosar,  referitoare   la obiectul expertizei; 
2) să formuleze demersuri  de  a i se pune la  dispoziţie  materiale suplimentare,  care  sînt necesare 

pentru prezentarea concluziei; 
3) cu permisiunea  organului  (persoanei cu funcţii de  răspundere), care cercetează cazul cu privire la 

contravenţia administrativă, să pună persoanei,  trase  la  răspundere  administrativă,  părţii vătămate, 
martorilor întrebările ce se referă la obiectul expertizei; 

4) să asiste la examinarea cazului. 
Articolul 260. Traducătorul 
Traducătorul este numit de către organul (persoana cu  funcţii de răspundere),  care 

cercetează cazul cu privire la contravenţia administrativă. 
Traducătorul  este  obligat să se înfăţişeze la  chemarea  organului (persoanei cu funcţii de răspundere), 

şi să efectueze  complet şi  exact traducerea ce i s-a încredinţat. 
Articolul 261. Sumele care urmează a fi plătite părţilor vătămate, 
                              reprezentanţilor lor legitimi, martorilor, experţilor 
                              şi traducătorilor 
Părţile vătămate, reprezentanţii lor legitimi, martorii, experţii şi traducătorii, citaţi în organ (la persoana 

cu funcţii de răspundere), în a cărui executare  se  află  dosarul  cu privire la contravenţia 
administrativă,  au dreptul  la recompensă pentru   sustragerea  de  la ocupaţia  lor  obişnuită. 
Totodată, persoanele indicate au dreptul la restituirea cheltuielilor suportate în legătură cu prezentarea. 

Expertul şi traducătorul au  dreptul  la o  recompensă  pentru îndeplinirea  obligaţiunilor  lor,  în afară de 
cazurile în  care  le-au îndeplinit  în  cadrul  unei  însărcinări  de  serviciu.  Restituirea 
cheltuielilor suportate în legătură cu prezentarea şi plătirea recompensei se efectuează din mijloacele 
organului în a cărui executare (sau persoanei cu funcţie de răspundere) se află dosarul privind contravenţia 
administrativă. 

Persoanele menţionate  în alineatul întîi al prezentului articol  au dreptul să atace hotărîrile referitor la 
cheltuielile judiciare cuvenite lor. 

[Art.261 completat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.261 în redacţia Legii nr.1158-XII din 04.08.92] 
  

CAPITOLUL 21 
EXAMINAREA CAZURILOR CU PRIVIRE 

LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
Articolul 262. Pregătirea pentru examinarea cazului cu 
                               privire la contravenţia administrativă 



În cadrul pregătirii pentru examinarea cazului cu privire la contravenţia administrativă organul 
(persoana cu funcţii de răspundere) rezolvă următoarele chestiuni: 

1) dacă examinarea cazului respectiv este de competenţa lui; 
2) dacă au fost întocmite just  procesul-verbal şi celelalte materiale din dosarul cu privire la contravenţia 

administrativă; 
3) dacă persoanelor,  care participă la examinarea cazului, li s-au comunicat timpul şi locul examinării 

lui; 
4) dacă au fost cerute materialele suplimentare necesare; 
5) chestiunile privind  demersurile  persoanei trase  la  răspundere administrativă, părţii vătămate, 

reprezentanţilor legali, avocatului. 
Articolul 263. Locul examinării cazului cu privire 
                              la contravenţia administrativă 
Cazul  cu privire la contravenţia administrativă se examinează  la locul comiterii lui. 
Cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la art.134 şi 1341 din prezentul cod pot fi 

examinate, de asemenea, la locul unde îşi are sediul agentul economic. 
Cazurile cu privire la  contravenţiile administrative, prevăzute de articolele 120-131, 137, părţile întîi, a 

doua şi a treia ale articolului 167, de  articolele 1741,  1745-1748 din prezentul Cod, se examinează la 
locul  comiterii lor sau la locul de trai al contravenientului. 

Comisiile administrative examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative la locul de trai 
al contravenientului. 

Prin legislaţia Republicii Moldova poate fi prevăzut şi un alt loc pentru  examinarea cazului cu privire la 
contravenţia administrativă. 

[Art.263 modificat prin LP341 din 06.07.01, MO97/17.08.01, art.773] 
[Art.263 modificat prin LP253 din 15.06.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Art.246 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.263 modificat prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
[Art.263 modificat prin Ucazul din 02.03.89] 
[Art.263 completat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 264. Termenele examinării cazurilor  
                              cu privire la contravenţiile administrative 
Cazurile cu privire  la contravenţiile administrative se examinează în termen de cincisprezece zile din 

ziua în care organul (persoana cu funcţii de răspundere), împuternicit  să  examineze  cazul, a primit 
procesul-verbal cu privire la contravenţia  administrativă şi celelalte materiale referitoare la cazul dat. 

Cazurile cu privire  la  contravenţiile  administrative prevăzute de articolele   159, 164, părţile întîi, doi 
şi trei ale  articolului 167, articolul  174 din prezentul Cod, se examinează în decurs de douăzeci şi patru  de 
ore, prevăzute  de articolele 142, 143, 1432, 152,  156,  1562,  1564, 1741-  1749 , 17427-17429 
din  prezentul  Cod  - în termen de  trei  zile,  iar  de articolul 51 din prezentul Cod - în termen de cinci zile. 

[Art.264 al.2) modificat prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
Prin legislaţia Republicii Moldova pot fi prevăzute şi alte termene de examinare 

cazurilor  a cu privire la contravenţiile administrative. 
[Art. 264 modificat prin LP342 din 06.07.01 MO94/10.08.01, art.734] 
[Art.264 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XIII din 22.09.93] 
[Art.264 modificat prin Legea nr.1158-XII din 04.08.92] 
[Art.264 modificat prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
[Art.264 modificat prin Legea nr.76-XII din 05.06.90] 
[Art.264 modificat prin Ucazul din 29.03.90] 
[Art.264 modificat prin Ucazul din 21.06.89] 
[Art.264 modificat prin Ucazul din 02.09.88] 
[Art.264 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 265. Modul de examinare a cazului  



                              cu privire la contravenţia administrativă 
Examinarea cazului începe  cu  anunţarea  componenţei  organului colegial  sau  cu prezentarea 

persoanei cu funcţii de răspundere, care examinează cazul respectiv. 
Preşedintele şedinţei organului colegial sau persoana  cu funcţii de 

răspundere, care examinează cazul, anunţă, ce caz urmează să fie 
examinat, cine este tras la răspundere  administrativă, stabileşte identitatea 
contravenientului,  explică  persoanelor  participante  la examinarea   cazului 
drepturile şi obligaţiunile  lor, dă citire procesului-verbal cu  privire la contravenţia administrativă. În cadrul 
şedinţei  sînt audiate persoanele, care participă la examinarea cazului, se cercetează probele şi se 
soluţionează demersurile. Dacă la examinarea cazului participă procurorul, se audiază concluzia lui. 

Articolul 2651. Recuzarea 
Persoana  cu funcţii  de  răspundere sau judecătorul care examinează cazul cu privire la contravenţia 

administrativă, grefierul, traducătorul şi  expertul  nu  pot participa la examinarea cazului şi  urmează  a  fi 
recuzaţi, dacă aceştia direct sau indirect sînt interesaţi în rezultatul examinării cazului sau dacă există alte 
circumstanţe ce trezesc îndoieli în privinţa nepărtinirii lor. 

Persoana cu funcţii  de  răspundere sau judecătorul care  examinează cazul  nu  pot participa la 
cercetarea cazului şi urmează a fi  recuzaţi dacă: 

1) se află în  relaţii  de rudenie între ei sau cu participanţii  la cazul  ce  se  examinează (soţi, părinţi, 
copii, înfietori  şi  înfiaţi, fraţi, surori, bunei, nepoţi); 

2) au participat  la examinarea cazului dat în calitate de  persoană ce a pronunţat hotărărea, traducător, 
expert, martor sau asistent; 

3) împotriva  lor au fost înaintate circumstanţe ce trezesc îndoieli în privinţa nepărtinirii lor. 
Grefierul, traducătorul  şi expertul nu pot participa la  examinarea cazului şi urmează a fi recuzaţi dacă 

au fost descoperite circumstanţele arătate  în alineatul doi punctul 1) al prezentului articol. În afară de 
aceasta  expertul nu poate participa la examinarea cazului, dacă el  s-a aflat 
sau se află în dependenţă de  serviciu de  careva dintre participanţii la examinarea cazului. 

[Art.2651 introdus prin Legea nr.51-XIII din 16.04.94] 
Articolul 266. Circumstanţele, ce urmează a fi clarificate 
                               în timpul examinării cazului cu privire la             
                               contravenţia administrativă 
Organul (persoana  cu  funcţii  de răspundere) în  timpul examinării cazului  cu  privire  la  contravenţia 

administrativă  este  obligat  să clarifice:  dacă  a  fost  comisă o  contravenţie  administrativă,  dacă 
persoana  respectivă  este vinovată de comiterea ei, dacă ea trebuie  să fie  trasă  la 
răspundere  administrativă, dacă există  circumstanţe  ce atenuează  şi ce agravează răspunderea, dacă a fost 
pricinuită o  pagubă materială,  dacă  există  temeiuri de a  transmite  materialele  privind 
contravenţia  administrativă  spre  examinarea  organizaţiei  obşteşti, colectivului  de muncă, precum şi să 
clarifice alte circumstanţe, ce  au însemnătate pentru soluţionarea justă a cazului. 

[Art.266 modificat prin Legea nr.141-XIII din 07.06.94] 
[Art.266 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XIII din 22.09.93] 
[Art.266 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 267. Procesul-verbal asupra examinării cazului 
                              cu privire la contravenţia administrativă 
La examinarea  cazului cu privire la contravenţia administrativă  se întocmeşte  un  proces-

verbal  dacă  în şedinţă  sînt  ascultaţi  partea vătămată,  martorii, expertul, precum şi dacă aceasta o cere 
persoana în privinţa  căreia  se  examinează cazul. Procesul-verbal se  semnează  de către  persoana cu 
funcţii de răspundere care examinează cazul, de către conducătorul  şi secretarul organului colegial sau de 
către judecător şi grefier. 

În procesul-verbal se indică: 
1) data şi locul şedinţei; 
2) denumirea şi componenţa organului, numele de familie al persoanei cu funcţii de răspundere sau al 



judecătorului care examinează cazul; 
3) conţinutul cazului examinat; 
4) persoanele care participă în cazul respectiv; 
5) participarea traducătorului,  dacă  acesta  a  participat  la examinarea cazului; 
6) explicaţiile persoanelor care participă la examinarea cazului, demersurile formulate de ele şi 

rezultatele examinării demersurilor; 
7) documentele  şi corpurile  delicte,  cercetate în procesul examinării cazului; 
8) date despre pronunţarea hotărîrii şi explicarea  termenului şi modului de atacare a acesteia. 
[Art.267 - în redacţia Legii nr.51-III din 14.04.94] 
Articolul 268. Decizia asupra cazului cu privire la 
                        contravenţia administrativă 
După ce a examinat cazul cu privire la contravenţia administrativă, organul (persoana cu funcţii de 

răspundere) pronunţă decizia  asupra cazului.  Decizia comisiei administrative asupra cazului cu privire la 
contravenţia administrativă se adoptă sub formă de hotărîre. 

Decizia trebuie   să  conţină:  denumirea  organului  (persoanei  cu 
funcţii de răspundere), care a pronunţat decizia, data examinării cazului;  date  referitoare la  persoana, al 
cărei  caz  este  examinat; expunerea  circumstanţelor,  stabilite  în  cadrul  examinării cazului; referirea la 
actul normativ, ce  prevede răspunderea pentru contravenţia administrativă respectivă; hotărărea adoptată 
asupra cazului; menţiunea despre explicarea drepturilor şi obligaţiilor persoanei al cărei caz a fost examinat, 
precum şi efectele neexecutării deciziei în mod benevol. 

[Art.268 al.2 modificat prin LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273] 
Dacă la examinarea cazului cu privire la contravenţia administrativă a  participat  persoana  asupra 

căreia s-a luat decizia  de  tragere  la răspundere  administrativă  sau  apărătorul  ei,  iar  proces-verbal  al 
şedinţei nu a fost întocmit, decizia va trebui să conţină concluziile şi demersurile acestora şi rezultatele 
examinării demersurilor. 

Dacă la rezolvarea chestiunii cu privire la aplicarea unei sancţiuni 
pentru  contravenţia  administrativă  de către organele  (persoanele  cu funcţii  de  răspundere), enumerate în 
punctele 1) - 3) ale  articolului 201  din  prezentul  Cod, se rezolvă totodată chestiunea cu  privire  la 
repararea de către vinovat a pagubei materiale, atunci în decizia asupra cazului se indică suma pagubei, ce 
urmează a fi urmărită, termenul  şi modul reparării pagubei. 

În decizia asupra cazului trebuie să fie soluţionată chestiunea cu privire la obiectele şi documentele 
ridicate. 

Decizia asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă se semnează de către persoana cu funcţii 
de răspundere, care examinează cazul, iar decizia organului colegial, de către preşedintele şedinţei şi de 
către secretar. 

În cazurile,  prevăzute de  legislaţia  Republicii  Moldova,  despre sancţiunea  aplicată  se  face 
menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal cu privire la contravenţia administrativă sau  decizia  se 
consemnează într-un alt mod stabilit. 

[Art.268 modificat prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
[Art.268 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 269. Felurile deciziilor 
După ce a examinat cazul cu privire la contravenţia administrativă, organul (persoana cu funcţii de 

răspundere) pronunţă una din următoarele decizii: 
1) cu privire la aplicarea unei sancţiuni administrative; 
2) cu privire la clasarea cazului; 
3) cu privire  la  trimiterea materialelor organului care a întocmit procesul-verbal. 
În cazul cînd  organul care a întocmit procesul-verbal  a încălcat cerinţele articolului 242 din prezentul 

Cod care nu pot fi înlăturate la examinarea  cazului,  organul care examinează cazul trimite  materialele 
organului  care a întocmit procesul-verbal pentru a înlătura încălcările legii. 

Decizia cu privire  la  clasarea cazului se pronunţă, dacă se face o observaţie  verbală,  dacă 



materialele  se  transmit  spre examinarea organizaţiei obşteşti sau colectivului de muncă  ori procurorului, 
ofiţerului de urmărire penală, precum şi dacă există circumstanţele, prevăzute de articolul 234 din prezentul 
Cod. 

[Art.269 al.3 modificat prin LP3-XV din 05.02.04, MO42-44/12.03.04 art.251] 
[Art.269 completat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.269 modificat prin Legea nr.141-XIII din 07.09.94] 
[Art.269 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XIII din 22.09.93] 
[Art.269 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 270. Anunţarea deciziei asupra cazului şi 
                              înmînarea copiei deciziei 
Decizia  asupra   cazului   se  pronunţă  imediat  după   încheierea examinării lui. 
Copia deciziei  în decurs de trei zile se înmînează sau se expediază în  mod obligatoriu persoanei faţă de 

care a fost pronunţată,  organului sau  persoanei cu funcţii de răspundere, care a întocmit procesul-verbal cu 
privire la contravenţia administrativă, iar celorlalţi participanţi la proces - la rugămintea lor. 

Copia deciziei se înmînează contra semnătură. În cazul cînd copia de pe decizie se expediază, se face 
menţiunea respectivă în dosar. 

În cazurile cu  privire  la  încălcarea  regulilor  vamale şi  la contrabandă  copia  deciziei  se 
înmînează sau se expediază  în  modul stabilit de Codul vamal persoanei, faţă de care ea a fost pronunţată.  

În cazurile cu privire la contravenţiile administrative, prevăzute de articolul 165 şi de părţile întîi şi a 
doua ale articolului 182 din prezentul Cod, referitor la persoana, căreia arma de foc, precum şi muniţiile i-
au fost încredinţate  în legătură cu exercitarea obligaţiunilor de serviciu  sau i-au 
fost transmise spre folosinţă temporară de către o întreprindere, instituţie, organizaţie, copia deciziei 
se expediază întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei 
respective spre cunoştinţă şi organului afacerilor interne  pentru examinarea chestiunii cu privire la 
interzicerea, ca această persoană să se folosească de arma de foc. 

[Partea 2 art.270 în redacţia Legii nr.192-XIII din 20.07.94] 
[Partea 4 art.270 modificată prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 271. Aducerea la cunoştinţa obştimii a deciziei cu 
                              privire la aplicarea sancţiunii administrative 
Organul (persoana cu funcţii de răspundere) care examinează cazurile cu  privire la contravenţia 

administrativă, prevăzute de articolele  51, 123, 164, de părţile întîi, a doua şi a treia ale articolului 167  din 
prezentul Cod, aduce la cunoştinţa administraţiei sau  a organizaţiei obşteşti de la locul  de lucru, de 
învăţătură sau de trai al contravenientului, iar în cazurile prevăzute de articolele 198 şi 199 
din prezentul  Cod  -  la cunoştinţa  conducătorului  întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, colhozului şi 
instituţiei de învăţămînt de la locul  de lucru (de învăţătură) despre sancţiunea, ce i-a fost aplicată. 
În  cazurile  cu privire la contravenţiile administrative, prevăzute  de articolul  51 din prezentul Cod, 
hotărărea adoptată se aduce de asemenea la  cunoştinţa administraţiei întreprinderii, instituţiei, organizaţiei 
sau organului afacerilor interne, care au trimis instanţei judecătoreşti procesul-verbal cu privire la 
sustragerea de bunuri în mici proporţii. 

Persoanele cu  funcţii  de răspundere, care examinează  cazurile  cu privire  la  contravenţiile 
administrative, prevăzute de articolele  43, 111-116, 121, de partea întîi a articolului 132, de părţile întîi şi  a 
doua  ale articolului 133, de părţile întîi, a doua, a treia şi a  patra ale  articolului 134, comise de către 
contravenienţi înveteraţi, aduc la cunoştinţa  administraţiei  sau a organizaţiei obşteşti de la  locul  de 
lucru,  de  învăţătură sau de trai al contravenientului înveterat despre sancţiunea ce i s-a aplicat. 

[Art.271 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.271 modificat prin Legea nr.1158-XII din 04.08.92] 
[Art.271 modificat prin Ucazul din 02.11.87] 
[Art.271 modificat prin Ucazul din 27.06.87] 
Articolul 272. Propunerile cu privire la lichidarea cauzelor şi  
                       a condiţiilor, care au contribuit la comiterea         



                       contravenţiilor administrative 
Organul (persoana cu funcţii de răspundere) care examinează cazul stabilind cauzele şi condiţiile, care 

au contribuit la comiterea contravenţiilor administrative, prezintă întreprinderilor, instituţiilor organizaţiilor 
respective şi  persoanelor  cu  funcţii de  răspundere propuneri cu privire la luarea măsurilor pentru 
lichidarea acestor cauze şi condiţii. Organizaţiile şi persoanele menţionate sînt obligate, ca în termen de o 
lună din ziua primirii propunerii să comunice organului (persoanei cu funcţii de răspundere) care a prezentat 
propunerea, despre măsurile luate. 

  
CAPITOLUL 22 

PLÎNGEREA ŞI PROTESTUL ÎMPOTRIVA 
DECIZIEI ASUPRA CAZULUI CU PRIVIRE 
LA CONTRAVENŢIA ADMINISTRATIVĂ 

Articolul 273. Dreptul de a ataca decizia asupra cazului cu 
                       privire la contravenţia administrativă 
Decizia asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă poate fi atacată de către persoana faţă de 

care a fost luată decizia, precum şi de partea vătămată sau de reprezentantul acesteia. 
[Art.273 al.2) exclus prin LP70-XVI din 22.03.07, MO94-97/06.07.07 art.414] 
[Art.273 al.2) modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
[Art.273 al.3 exclus prin LP1090 din 23.06.00, MO16-18/15.02.01] 
[Art.273 al.3) exclus prin LP1090 din 23.06.00, MO16-18/15.02.01] 
De asemenea este definitivă decizia instanţei judecătoreşti asupra cazurilor cu privire la contravenţiile 

administrative prevăzute de articolele 2007, 2008, 20010, 20011 din prezentul Cod. 
[Art.273 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.273 în redacţia Legii nr.51-XIII din 14.04.94]   
Articolul 274. Modul de  depunere  a plîngerii 
                        împotrivă deciziei asupra cazului  
                        cu privire la contravenţia administrativă 
Decizia organului (persoanei cu  funcţii de răspundere)  asupra cazului  cu  privire la contravenţia 

administrativă  poate fi atacată de persoana faţă de care a fost luată decizia, de partea vătămată sau de 
reprezentantul acesteia, de organul care a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţia administrativă 
şi de procuror în cauzele pornite de el. 

[Art.274 al.1) în redacţia LP70-XVI din 22.03.07, MO94-97/06.07.07 art.414] 
[Alin.1 art.274 modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
Plîngerea se depune organului (persoanei cu funcţii de răspundere) care a  pronunţat  decizia asupra 

cazului cu  privire  la  contravenţia administrativă.  În termen de trei zile plîngerea primită se trimite, 
împreună cu dosarul, judecătoriei de sector, municipale. 

[Alin.2 art.274 modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
De la persoana, care a făcut o plîngere împotriva deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii administrative 

taxa de stat nu se percepe. 
[Art.274 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.274 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 275. Termenul pentru  depunerea plîngeri împotrivă         
                              deciziei asupra cazului cu privire la contravenţia     
                              administrativă 
Plîngerea împotrivă deciziei asupra cazului  cu  privire  la contravenţia administrativă poate fi depusă în 

decurs de zece zile din ziua  pronunţării deciziei. În cazul omiterii acestui termen din  motive 
întemeiate,  termenul acesta, la cererea persoanei, faţă de care a fost pronunţată  decizia,  poate fi restabilit 
de către organul (persoana  cu funcţii de răspundere), împuternicit să examineze plîngerea. 

Articolul 276. Înaintarea protestului împotriva  
                              deciziei asupra cazului cu privire la 



                              contravenţia administrativă 
Împotriva deciziei asupra cazului cu privire la contravenţia 

administrativă poate înainta un protest procurorul sectorului sau municipiului în termen de zece zile de la 
data pronunţării ei.  

[Art.276 modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
[Art.276 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
Articolul 277. Suspendarea executării deciziei în 
                              legătură cu depunerea plîngerii sau 
                              cu înaintarea protestului 
Depunerea în  termenul  stabilit  a plîngerii  suspendă  executarea deciziei cu  privire  la aplicarea 

sancţiunii  administrative  pînă  la examinarea plîngerii sau a protestului cu excepţia deciziilor cu privire 
la  aplicarea  sancţiunilor,  prevăzute  de  articolele  25 şi  31 din prezentul  Cod, precum şi în cazurile 
aplicării amenzii,  percepute  la locul comiterii contravenţiei administrative. 

Preşedintele  instanţei  de  judecată  care judecă  plîngerea sau protestul   asupra 
hotărîrii cu  privire la  aplicarea  sancţiunii administrative  are  dreptul  să suspende executarea 
hotărîrii  pînă  la examinarea  plîngeri  sau protestului şi în cazul aplicării sancţiunii prevăzute de articolul 
31 din prezentul Cod. 

[Art.277 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
Articolul 278. Termenul de  examinare  a plîngeri şi a 
                              protestului împotriva deciziei asupra cazului 
                              cu privire la contravenţia administrativă 
Plîngerea şi protestul împotriva deciziei asupra cazului cu privire 

la contravenţia administrativă se examinează de către judecătoria de sector, municipală, într-un termen de 
zece zile din ziua primirii lor. 

[Art.278 modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
[Art.278 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96]   
[Art.278 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 279. Examinarea plîngeri şi a protestului împotriva 
                              deciziei asupra cazului cu privire la contravenţia     
                              administrativă 
Judecătoria de sector, municipală verifică în cadrul examinării plîngeri  sau protestului împotriva 

deciziei asupra cazului cu  privire la  contravenţia  administrativă, legalitatea şi  temeinicia  deciziei 
pronunţate. 

[Art.279 modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
[Art.279 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96]   
[Art.279 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93]      
Articolul 280. Hotărărea instanţei judecătoreşti, 
                              care examinează plîngerea sau protestul 
Instanţa judecătorească, în cadrul examinării plîngeri sau protestului împotriva deciziei asupra cazului 

cu privire la contravenţia administrativă, adoptă una din următoarele hotărîri: 
1) lasă decizia  neschimbată,  iar  plîngerea sau  protestul   - nesatisfăcute; 
2) anulează decizia şi examinează dosarul în fond; 
3) anulează decizia şi clasează cazul; 
4) schimbă sancţiunea  în  limitele, prevăzute de actul normativ  cu privire  la  răspunderea  pentru 

contravenţia  administrativă,  fără  să agraveze sancţiunea. 
Dacă se va constata,  că decizia a fost pronunţată de un organ (de o persoană cu funcţii  de  răspundere), 

care nu  este  împuternicită  să rezolve cazul, o asemenea decizie se anulează şi dosarul se ia spre examinare 
în fond. 

Copia hotărîrii  în  legătură cu plîngerea sau  protestul  împotriva deciziei  asupra  cazului cu privire la 
contravenţia  administrativă  se trimite  în  decurs  de  trei zile persoanei, faţă de  care  ea  a  fost 



pronunţată,   iar  părţii  vătămate  -  la  rugămintea  ei.  Rezultatele examinării protestului se comunică 
procurorului. 

[Art.280 în redacţia Legii nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 281. Atacarea deciziei judecătoriei de sector, municipale 
[Titlul art.281 în redacţia Legii nr.762-XIV din 24.12.99] 

Decizia judecătoriei de sector,  municipale, asupra cazurilor cu privire la contravenţiile 
administrative, poate fi atacată pe cale procedurală în instanţa 
judecătorească  ierarhic  superioară,  depunîndu-se  o  plîngere,  sau printr-un  protest al procurorului. 

Decizia judecătoriei de sector, municipale asupra cazurilor cu privire la contravenţiile administrative 
poate fi atacată cu recurs de către persoana faţă de care a fost luată decizia, de către partea vătămată sau de 
către reprezentantul acesteia, precum şi de către organul (persoana cu funcţii de răspundere) care a adoptat 
decizia de tragere la răspundere administrativă. 

[Art.281 modificat prin LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702] 
[Titlul art.281 în redacţia Legii nr.762-XIV din 24.12.99]  
Decizia judecătoriei de sector, municipale, asupra cazurilor cu privire la contravenţiile administrative, 

poate fi atacată pe cale procedurală în instanţa judecătorească ierarhic superioară, depunîndu-
se o plîngere, sau printr-un  protest al procurorului. 

[Art.281 modificat prin LP1090 din 23.06.00, MO16-18/15.02.2001] 
[Art.281 modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
[Art.281 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.281 modificat prin Legea nr.1616-XII din 19.10.93]  
[Art.281 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 282. Termenul şi modul de depunere a plîngeri sau a 
                               protestului în recurs împotriva deciziei asupra 
                               cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Plîngerea sau protestul în recurs se depune la judecătoria de sector, 

municipală,  care  a  adoptat  decizia  asupra  cazului  cu  privire  la contravenţia  administrativă,  într-
un  termen  de zece zile din ziua adoptării ei. Plîngerea sau protestul primit se expediază în termen  de 
trei  zile în instanţa de recurs, persoanelor interesate li se  comunică data cînd se va examina cazul. 

[Alin.1 art.282 modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
Plîngerea sau protestul depus după expirarea termenului  arătat  la alineatul  întîi al prezentului articolul, 

se restituie persoanei care a depus plîngerea  sau  protestul.  Dacă  depăşirea  termenului  a  fost 
determinată  de un motiv întemeiat, persoana care a depus  plîngerea  sau protestul poate cere repunerea în 
termen. Chestiunea repunerii în termen o  rezolvă instanţa care a adoptat decizia asupra cazului cu privire  la 
contravenţia administrativă. 

Decizia instanţei judecătoreşti cu privire la respingerea cererii de repunere  în  termen poate fi atacată în 
conformitate cu normele  unanim recunoscute în instanţa ierarhic superioară, care poate repune în termen şi 
examina plîngerea sau protestul în fond. 

Persoana care  a  depus plîngerea sau protestul  împotriva  deciziei asupra  cazului cu privire la 
contravenţia administrativă este în  drept să  le  retragă.  Protestul poate fi retras şi  de  procurorul  ierarhic 
superior. 

Cererea de retragere a plîngeri sau a protestului se face în scris şi se anexează la materialele dosarului. 
Retragerea plîngeri lipseşte persoana care a depus-o de dreptul de a mai depune în aceeaşi instanţă 

o asemenea plîngere.  Preşedintele şedinţei  explică persoanei în cauză consecinţele indicate, pentru  care 
aceasta din urmă semnează. 

Instanţa judecătorească ierarhic superioară examinează plîngerea sau protestul în termen de zece zile şi 
adoptă o decizie, care este definitivă. 

[Art.282 în redacţia Legii nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.282 în redacţia Legii nr.51-XIII din 14.04.94]  
Articolul 2821. Examinarea în recurs a cazului cu privire 



                               la contravenţia administrativă 
Plîngerile şi protestele împotriva deciziilor instanţei judecătoreşti asupra cazurilor cu privire la 

contravenţiile administrative  în  recurs se examinează de un complet de  judecată  din 
trei judecători ai  tribunalului  în a cărui  circumscripţie  se află judecătoria care a examinat cazul în fond în 
şedinţa publică. 

Instanţa judecătorească de  recurs  verifică, în  cadrul  examinării cazului,  legalitatea  şi temeinicia 
deciziei pe baza  materialelor  din dosar  şi  a  celor prezentate suplimentar. Instanţa nu este  legată  de 
motivele  plîngeri  sau protestului în recurs şi examinează  cazul  sub toate  aspectele,  adoptînd  una din 
hotărîrile prevăzute  de  articolul 282/5 din prezentul Cod. 

[Art.2821 al.1) modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.2821 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 2822. Termenele examinării în recurs a cazului cu  
                                privire la contravenţia administrativă 
Instanţa judecătorească de recurs examinează cazul în ziua fixată de judecătoria de sector, municipală. 
[A.2822 al.1) modificat prin Legea nr.762-XIV din 24.12.99] 
Dacă este nevoie,  instanţa de  recurs  poate  să  amîne  examinarea 

cazului,  dar  nu  mai  mult  decît  cu  zece  zile.  În  aceste  cazuri persoanelor interesate li se comunică din 
timp data examinării cazului. 

[Art.2822 al.1) modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.2822 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 2823. Persoanele care participă la examinarea în recurs  
                               a cazului cu privire la contravenţia administrativă 
La examinarea în recurs a cazului cu privire la  contravenţia administrativă pot să participe:  persoana 

în  privinţa  căreia  se examinează  cazul  cu  privire la  contravenţia  administrativă,  partea vătămată, 
apărătorul. 

Neprezentarea persoanelor indicate, deşi acestea au fost înştiinţate din timp despre data examinării 
cazului, nu constituie o piedică pentru examinarea lui. 

Participarea  procurorului la examinarea cauzelor atacate de el este obligatorie. 
[Art.2823 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.2823 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 2824. Modul de examinare în recurs a cazului 
                               cu privire la contravenţia administrativă 
Preşedintele şedinţei  deschide şedinţa şi anunţă ce caz de pe  rol (în  legătură  cu  ce plîngere sau protest 

şi asupra cărei  decizii)  se examinează.  Apoi  preşedintele constată cine s-a prezentat  la  proces, 
după  care  instanţa  decide  cu  privire  la  posibilitatea  examinării cazului.  După aceasta preşedintele 
anunţă completul de judecată, numele procurorului,  traducătorul  şi-i întreabă pe cei ce s-au  înfăţişat  la 
proces dacă nu au de formulat cereri de recuzare. 

Preşedintele şedinţei întreabă pe cei ce s-au înfăţişat  la  proces dacă  au de depus demersuri. Asupra 
demersurilor formulate instanţa ia o decizie. 

Apoi preşedintele şedinţei oferă cuvîntul procurorului, persoanei în folosul căreia a fost declarat 
protestul sau, după caz, persoanei care a depus  plîngerea, intimatului (persoanei împotriva căreia este 
declarată plîngerea  sau  protestul)  şi  reprezentanţilor  lor.  În  cazul  cînd persoanele  indicate  sînt asistate 
de apărători, acestora li  se  oferă cuvîntul  după persoanele pe care le asistă, dacă ele sînt prezente, sau în 
locul lor, dacă acestea lipsesc. 

Dacă au fost prezentate  materiale suplimentare, preşedintele şedinţei dă citire acestor materiale, după 
care completul de judecată se retrage pentru a adopta hotărărea. 

[Art.2824 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
[Art.2824 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 2825. Competenţa instanţei de recurs la 
                          examinarea cazului cu privire la 



                          contravenţia administrativă 
    Examinînd cazul cu privire la contravenţia administrativă, instanţa de recurs adoptă una din 

următoarele hotărîri: 
1)      menţine hotărîrea atacată şi respinge plîngerea sau recursul; 
2)   casează toate hotărîrile şi clasează procedura cu privire la contravenţia administrativă sau trimite 

cauza pentru o nouă examinare; 
3)      modifică hotărîrile atacate. 
[Art.2825 în redacţia LP70-XVI din 22.03.07, MO94-97/06.07.07 art.414] 
[Art.2825 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
 [Art.2825 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 2826. Temeiurile pentru anularea deciziei asupra  
                                cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Drept temeiuri pentru anularea deciziei asupra cazului cu privire la 

contravenţia  administrativă  servesc  încălcarea esenţială  a  normelor dreptului  procedural  şi aplicarea 
greşită a legii. Decizia corectă  în fond  nu  poate  fi anulată din motive formale,  cu  excepţia  cazurilor 
arătate în alineatul doi al prezentului articol. 

Decizia asupra cazului cu privire al contravenţia administrativă urmează a fi anulată în cazul în care: 
1) cazul a fost  examinat  de un complet de judecată format  contrar prevederilor legii; 
2) decizia a  fost  semnată nu de judecătorul care a examinat  cazul sau  a  fost semnată de un judecător 

care nu a participat la  examinarea cazului; 
3)decizia a fost pronunţată nu de judecătorul care a examinat cazul; 
4) lipseşte procesul-verbal  al  şedinţei  judiciare  deşi  potrivit legii întocmirea lui este obligatorie; 
5) cazul a fost  examinat  fără  participarea  traducătorului  deşi potrivit legii participarea lui este 

obligatorie. 
[Art.2826 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 2827. Decizia instanţei de recurs asupra cazului cu 
                               privire la contravenţia administrativă 
După examinarea cazului cu privire la contravenţia administrativă instanţa de recurs îşi pronunţă 

decizia. Decizia poate să  nu  conţină argumente, adică să se întocmească în formă de rezoluţie. 
[Art.2827 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 2828. Conţinutul deciziei instanţei de recurs asupra  
                                cazului cu privire la contravenţia administrativă 
În cazul în care instanţa de recurs îşi pronunţă decizia asupra cazului cu privire la contravenţia 

administrativă sub formă de rezoluţie aceasta va cuprinde: 
1) denumirea instanţei care pronunţă decizia; 
2) data şi locul pronunţării rezoluţiei; 
3) completul de judecată care pronunţă rezoluţia; 
4) decizia asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă (obiectul examinării); 
5) invocarea legii; 
6) decizia instanţei de recurs. 
În cazul în care  instanţa de recurs consideră necesar a pronunţa  o decizie  motivată, aceasta va 

cuprinde, în afară de datele  indicate  în alineatul întîi al prezentului articol, şi motivele. 
[Art.2828 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
[Art.2829-28215 excluse prin LP70-XVI din 22.03.07, MO94-97/06.07.07 art.414] 
[Art.28216 introdus prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
Articolul 283.Efectele anulării deciziei odată cu clasarea  
                              cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Anularea deciziei  odată  cu clasarea  cazului  cu  privire  la contravenţia administrativă atrage după sine 

restituirea sumelor de bani percepute, a obiectelor ridicate contra echivalent şi a celor confiscate precum  şi 
anularea celorlalte restricţii, legate de decizia  pronunţată anterior. În cazul imposibilităţii restituirii 



obiectului se compensează costul lui. 
Repararea prejudiciului pricinuit cetăţeanului prin aplicarea unei 

sancţiuni administrative ilegale sub formă de arest se efectuează în modul, stabilit de legislaţie. 
[Art.283 al.1) modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
Articolul 2831. Demersul în interesul legii 
Întru interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la contravenţiile administrative, 

Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie şi Procurorul General au dreptul să sesizeze Plenul Curţii Supreme 
de Justiţie pentru a se pronunţa asupra chestiunilor de drept care au fost soluţionate în mod diferit de către 
instanţele de recurs. 

Hotărărea prin care se soluţionează demersul în interesul legii se adoptă de Plenul Curţii Supreme 
de Justiţie şi se aduce la cunoştinţă instanţelor. 

Hotărîrile se adoptă numai în interesul legii, nu au efect asupra hotărîrilor ce se examinează şi 
nici asupra situaţiei persoanelor din procesele respective. 

[Art.2831 introdus prin LP1090 din 23.06.00, MO16-18/15.02.01] 
  

TITLUL V 
EXECUTAREA DECIZIILOR CU PRIVIRE 

LA APLICAREA SANCŢIUNILOR ADMINISTRATIVE 
CAPITOLUL 23 

DISPOZIŢII FUNDAMENTALE 
Articolul 284. Obligativitatea deciziei cu privire la 
                              aplicarea sancţiunii administrative 
Decizia  cu privire  la  aplicarea sancţiunii  administrative  este obligatoare  pentru  a fi executată de 

către organele,  întreprinderile, instituţiile, organizaţiile de stat şi obşteşti, de către persoanele cu funcţii de 
răspundere şi de  către cetăţeni. 

Articolul 285. Punerea în executare a deciziei 
Decizia cu  privire la aplicarea sancţiunii administrative urmează a fi executată  din momentul 

pronunţării ei dacă prezentul Cod şi altă legislaţie a Republicii Moldova nu stabilesc altceva. 
În cazul unei  plîngeri  sau al unui protest împotriva  deciziei  cu privire  la  aplicarea  sancţiunii 

administrative decizia urmează  a  fi executată,  după  ce plîngerea sau protestul au rămas nesatisfăcute,  cu 
excepţia  deciziilor  de aplicare a sancţiunii sub formă de  avertisment precum  şi în cazurile aplicării 
amenzii, percepute la locul   comiterii contravenţiei administrative. 

Decizia cu  privire la aplicarea sancţiunii administrative sub formă de  amendă  urmează  a  fi executată 
prin  constrîngere  după  expirarea termenului, stabilit de partea întîi a articolului 292 din prezentul Cod 
pentru executarea benevolă. 

Decizia cu  privire  la aplicarea sancţiunii administrative se  pune în  executare de către organul 
(persoana cu funcţii de răspundere), care a pronunţat decizia. 

[Partea 1 art.285 modificată prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
Articolul 286. Modul de executare a deciziilor cu privire 
                              la aplicarea sancţiunilor administrative 
Deciziile cu  privire la aplicarea sancţiunilor administrative  sînt aduse  la îndeplinire de către organele 

împuternicite pentru aceasta  în modul  stabilit  de  prezentul Cod şi de altă legislaţie a Republicii Moldova. 
Decizia cu privire  la arestul administrativ se aduce la îndeplinire de  către  organele afacerilor interne în 

modul stabilit  de  legislaţia Republicii Moldova. 
În cazul pronunţării cîtorva  decizii  cu  privire  la   aplicarea sancţiunilor  administrative faţă de aceeaşi 

persoană fiecare decizie se aduce la îndeplinire în mod independent. 
[Art.286 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
Articolul 287. Amînarea executării deciziei cu privire la 
                               aplicarea sancţiunii administrative 
În cazul existenţei  unor împrejurări în virtutea cărora  executarea imediată  a  deciziei cu privire la 



aplicarea sancţiunii  administrative sub  formă de arest administrativ sau de amendă (cu excepţia  perceperii 
amenzii la locul comiterii contravenţiei administrative) este imposibilă organul  (persoana cu funcţii de 
răspundere), care a pronunţat  decizia, poate să amîne executarea deciziei pe un termen de pînă la o lună. 

[Art.287 modificat prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
Articolul 288. Încetarea executării deciziei cu privire 
                              la aplicarea sancţiunii administrative 
Organul (persoana  cu  funcţii  de răspundere),  care  a  pronunţat decizia  cu  privire la aplicarea 

sancţiunii  administrative,  încetează executarea deciziei în cazurile: 
1) emiterii unui   act  de  amnistie,  dacă  el  suprimă   aplicarea sancţiunii administrative; 
2) anulării actului, care stabileşte răspunderea administrativă; 
3) decesului persoanei, faţă de care a fost pronunţată decizia. 
Articolul 289. Prescripţia executării deciziilor cu privire 
                              la aplicarea sancţiunilor administrative 
Nu poate fi executată  decizia  cu privire la  aplicarea  sancţiunii administrative,  dacă  ea n-a fost pusă 

în executare în decurs  de  trei luni  din ziua pronunţării ei. În cazul suspendării executării  deciziei 
în  conformitate  cu  articolul  277  din  prezentul  Cod  prescripţia executării  se suspendă pînă la 
examinarea plîngeri sau a  protestului. În caz de amînare a executării deciziei în conformitate cu articolul 
287 din  prezentul Cod prescripţia executării se suspendă pînă la  expirarea termenului de amînare. 

Prin legislaţia  Republicii Moldova pot fi stabilite alte  termene, de  mai  lungă durată, pentru executarea 
deciziilor asupra cazurilor  cu privire la unele categorii de contravenţii administrative. 

[Partea 2 art.289 modificată prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
Articolul 290. Soluţionarea chestiunilor,  
                              legate de executarea deciziilor 
Chestiunile, legate de executarea deciziilor cu privire la aplicarea sancţiunii administrative, se 

soluţionează de către organul (persoana cu funcţii de răspundere), care a pronunţat decizia. 
Controlul asupra executării juste şi la timp a deciziei cu  privire la 

aplicarea  sancţiunii  administrative  se  pune  sarcina  organului (persoanei cu funcţii de răspundere), care a 
pronunţat decizia. 

  
CAPITOLUL 24 

PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII 
DECIZIEI DE DARE A UNUI AVERTISMENT 

Articolul 291. Modul de executare a deciziei 
                        de dare a unui avertisment 
Decizia de  aplicare  a  sancţiunii  administrative  sub  formă  de avertisment  se  aduce  la  îndeplinire 

de către  organul  (persoana  cu funcţii  de  răspundere),  care  a  pronunţat  anunţarea  deciziei  după 
încheierea examinării cazului. 

În cazul cînd decizia cu privire la aplicarea sancţiunii administrative sub formă de avertisment se 
pronunţă   în   lipsa contravenientului, i se înmînează copia deciziei în modul, prevăzut de articolul 270 din 
prezentul Cod. 

În cazul aplicării sancţiunii administrative sub formă de avertisment la locul comiterii contravenţiilor 
prevăzute de partea întîi a  articolului 117, de partea a doua a articolului 120, de partea a doua 
a  articolului  124, de partea întîi a articolului 128 şi de articolul 1241 din prezentul Cod, formele se 
îndeplinesc în modul stabilit respectiv de către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Serviciilor 
Comunale şi de  Exploatare  a  Fondului de  Locuinţe  şi  Direcţia  de Navigaţie pe Nistru. 

[Partea 3 art.291 modificată prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Partea 3 art.291 modificată prin Ucazul din 29.03.90]  
  

CAPITOLUL 25 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 



CU PRIVIRE LA APLICAREA UNEI AMENZI 
Articolul 292. Termenele şi modul de executare a 
                       deciziei de aplicare a unei amenzi 
Amendă trebuie  să fie plătită de către contravenient nu mai  tîrziu decît  după cincisprezece zile din ziua 

înmînării deciziei cu privire la aplicarea  amenzi,  iar în cazul depunerii plîngeri sau  a  protestului 
împotriva  acestei decizii - nu mai tîrziu decît după cincisprezece zile din  ziua, cînd a fost informat, că 
plîngerea sau protestul  n-au   fost satisfăcute. 

În cazul cînd  persoanele  în  vîrstă  de  la  şaisprezece  pînă  la optsprezece ani, care au comis un act 
huliganic nu prea grav, n-au cîştig dobîndit  prin  munca  lor, amenda se percepe de la părinţi  sau  de  la 
persoanele, care îi înlocuiesc. 

Concomitent cu  amenda, în cazurile prevăzute de articolele 133, 134 şi  193  alineatul 14 din prezentul 
cod, se va încasa respectiv şi  taxa pentru bagaj, costul biletului şi taxa vamală şi încasările vamale.  

Amenda, aplicată  pentru  comiterea unei contravenţii administrative se  plăteşte  de către contravenient 
la instituţia Băncii de economii  a Republicii   Moldova,  exceptînd  amenda  încasată la  locul comiterii 
contravenţiei, dacă legislaţia Republicii Moldova nu prevede altceva. 

Amenzile aplicate pentru săvîrşirea contravenţiilor administrative se percep în venitul bugetului de stat, 
cu excepţia cazurilor, cînd legislaţia prevede un alt mod de folosire a lor. 

Amenzile aplicate   pentru săvîrşirea contravenţiilor administrative arătate  la  articolul 162 alineatul 3, 
articolul 163 alineatul 8 şi  la articolul  1634  din  prezentul  Cod se  percep  în  venitul  bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 

Amenzile aplicate pentru săvîrşirea contravenţiilor administrative, menţionate la art.162 alin.10 şi la 
art.1635 şi 1636 din prezentul cod, se fac venit la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

[Art.292 al.7) introdus prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68] 
În cazul în care amenda nu a fost plătită în termenele prevăzute la alineatul 1, copia de pe decizia de 

aplicare a amenzii se trimite de organul (persoana cu funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia în 
organizaţia unde persoana trasă la răspundere administrativă lucrează, învaţă sau primeşte pensia, la unitatea 
militară în care militarul în termen îşi îndeplineşte serviciul, pentru reţinerea amenzii din salariu sau dintr-
un alt cîştig, din pensie sau din bursă. 

În cazul în care amenda a fost reţinută sau în cazul concedierii persoanei trase la răspundere 
administrativă, sau în cazul imposibilităţii reţinerii  amenzii din salariul ei sau dintr-un alt cîştig, din pensie 
sau din bursă, administraţia organizaţiei, în termen de trei zile din ziua apariţiei circumstanţei, remite copia 
de pe decizia de aplicare a amenzii organului (persoanei cu funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia, 
cu menţiunea despre reţinere sau cu expunerea motivelor imposibilităţii efectuării reţinerii. 

Controlul asupra executării deciziei de aplicare a amenzii se exercită de organul (persoana cu funcţii de 
răspundere) care a pronunţat decizia respectivă. 

[Art.292 al.8-10) introduse prin LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273] 
[Art.292 completat prin Legea nr.1037 din 17.12.96] 
[Art.292 completat prin Legea nr.895-XIII din 26.06.96] 
[Art.292 completat prin Legea nr.479-XIII din 06.06.95] 
[Art.292 modificat prin HP1600-XII din 22.09.93] 
[Art.292 modificat prin Ucazul din 29.03.90] 
Articolul 293. Executarea silită a deciziei cu privire la aplicarea amenzii 
Dacă amenda nu a fost plătită în modul prevăzut la articolul 292 din prezentul cod sau dacă persoana 

supusă amenzii nu lucrează ori dacă perceperea amenzii din salariul ei sau dintr-un alt cîştig, din pensie sau 
din bursă este imposibilă din alte motive, decizia de aplicare a amenzii se trimite de organul (persoana cu 
funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia executorului judecătoresc pentru urmărirea bunurilor ce-i 
aparţin contravenientului, în condiţiile legii. 

Dacă pe adresa indicată de organul (persoana cu funcţii de răspundere) care a pronunţat decizia de 
aplicare a amenzii persoana trasă la răspundere administrativă nu domiciliază, nu lucrează sau nu învaţă ori 
nu se află bunurile acesteia, care pot fi supuse urmăririi, executorul judecătoresc, în termen de trei 



zile,  remite decizia de aplicare a amenzii organului (persoanei cu funcţii de răspundere) care a pronunţat 
decizia, pentru precizarea informaţiei despre domiciliul sau reşedinţa persoanei ori despre locul aflării 
bunurilor. 

[Art.293 al.1-2) în redacţia LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273] 
Amenda nu se  poate  percepe  prin  urmărirea  bunurilor,  care  în conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldova nu pot fi urmărite pe baza titlurilor executorii. 
Se interzice, ca amenzile, aplicate persoanelor cu funcţii de răspundere, să fie puse pe 

contul  întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor. 
În cazul cînd se descoperă obiectele de contrabandă în mijloacele de transport, ai căror posesori n-au 

domiciliu în Republica Moldova, amenda se percepe potrivit regulilor din Codul vamal. 
[Art.293 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
Articolul 294. Executarea deciziei cu privire la aplicarea  
                              unei amenzi, care se percepe pe loc 
În cazul cînd   amenda  se percepe în conformitate cu articolul  244 din  prezentul 

Cod  la  locul  comiterii  contravenţiei  administrative contravenientului  i se dă o chitanţă de modelul 
stabilit, care este  un document de dare de seamă financiară strictă. 

Dacă amenda nu a fost plătită la locul   comiterii   contravenţiei administrative, procedura în cazul dat, 
iar după  aceasta  executarea deciziei se efectuează în modul, prevăzut de prezentul Cod. 

[Partea 1 art.294 modificată prin Ucazul din 29.03.90] 
Articolul 295.Încheierea procedurii de executare 
                              a deciziei de aplicare a amenzii 
Decizia de aplicare  a  amenzii,  în  urma  căreia  amenda  a  fost percepută  complet,  se restituie, 

împreună cu menţiunea  de executare, organului (persoanei  cu  funcţii  de răspundere), care a pronunţat 
decizia. 

  
CAPITOLUL 26 

PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 
CU PRIVIRE LA RIDICAREA 

CONTRA ECHIVALENT A UNUI OBIECT 
Articolul 296. Executarea deciziei cu privire la ridicarea 
                              contra echivalent a unui obiect 
Obiectele ridicate  în temeiul deciziei de ridicare contra echivalent se  predau de către organele 

(persoanele cu funcţii de răspundere), care au  pronunţat decizia, pentru realizare unui magazin de 
consignaţie  sau magazinelor, special repartizate în acest scop, din comerţul de stat sau cooperatist de la 
locul aflării bunurilor, ce urmează a fi ridicate.  

Decizia  cu privire la ridicarea contra echivalent a armei de foc şi a muniţiilor se execută de organele 
afacerilor interne. 

Sumele încasate de pe urmă realizării obiectului ridicat  contra echivalent în conformitate cu articolul 27 
din prezentul Cod se transmit fostului   proprietar,   reţinîndu-se  cheltuielile  pentru   realizarea obiectului 
ridicat. 

Prin legislaţia  Republicii Moldova poate fi stabilit un alt mod  de 
executare  a  deciziilor  privind  ridicarea contra  echivalent  a  unui obiect. 

[Partea 4 art.296 modificată prin HP1600-XII din 22.09.93] 
  

CAPITOLUL 27 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 

CU PRIVIRE LA CONFISCARE 
Articolul 297. Organele, care execută decizia de confiscare  
Decizia cu privire la confiscarea obiectului, care a constituit instrumentul comiterii 

sau  obiectul  nemijlocit  al contravenţiei administrative, se aduce la îndeplinire: 



de către executorii   judecătoreşti,  în cazul  comiterii contravenţiilor prevăzute de articolele 421, 422, 47 
alineatele 3 şi 4, articolul 512 alineatul 3, articolele 513, 53 alineatul 1, articolele 87 
(cu excepţia cazurilor cu  privire la  încălcarea  regulilor  de vînătoare, de pescuit şi de protecţie a rezervelor 
piscicole), 88, 1082, 1087,  142  alineatele 1 şi 3, articolele 1432, 152 punctele 2) şi  3), articolele  1522, 
1524, 1525, 1527, 15210, 15211, 153 alineatul 1, articolele  1562, 1564, 171 alineatul 1, articolele 1714, 1715, 
177, 180  alineatul  3, articolul 193 alineatele 8 şi 10,  articolele  1931, 2001 alineatul 8 din prezentul cod; 

[Subalin.1 în redacţia Legii nr.1326/25.09.97, MO84/18.12.97] 
de către persoanele,  împuternicite pentru aceasta, de  la  organele afacerilor  interne  - în cazul comiterii 

contravenţiilor, prevăzute  de articolele 152/12, 155,  156, 159, 160, 161/2, 165, 182 alineatele 4 şi 5 din 
prezentul Cod; 

[Art.297 modificat prin LP388 din 19.07.01. MO97/17.08.01, art.767] 
[Subalin.2 în redacţia Legii nr.1326/25.09.97, MO84/18.12.97] 
de către persoanele,  împuternicite pentru aceasta, de  la  organele care exercită supravegherea de stat a 

respectării regulilor de vînătoare - în cazul comiterii contravenţiilor, prevăzute de articolele 87 şi 871 
(pentru încălcarea regulilor de vînătoare) din prezentul Cod;  

de către persoanele, împuternicite pentru aceasta, de la organele de protecţie  a peştelui - în cazul 
comiterii contravenţiilor, prevăzute de articolul  87 din prezentul Cod (pentru încălcarea regulilor 
de  pescuit şi   de   protecţie  a  rezervelor  piscicole);  

de către persoanele  abilitate ale organelor de control financiar şi fiscal, în cazul comiterii 
contravenţiilor prevăzute de articolele 1527 şi 1612 din prezentul cod; 

[Alin.5 în redacţia LP1326 din 25.09.97, MO84/18.12.97] 
de către persoanele,  împuternicite pentru aceasta, de  la  organele vamale  - în cazul comiterii 

contravenţiilor, prevăzute de articolul 193 alineatele 11 şi 12 din prezentul Cod; 
[Alin.6 modificat prin LP1326 din 25.09.97, MO84/18.12.97] 
de către persoanele,  împuternicite pentru aceasta, de  la  organele transportului  aerian - în cazul 

comiterii contravenţiilor, prevăzute de articolul 114, de partea a doua a articolului 115 din prezentul Cod. 
[Art.297 modificat prin Legea 759-XIII din 06.03.96] 
[Art.297 modificat prin HP1600-XII din 22.09.93] 
[Art.297 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.297 modificat prin Ucazul din 29.03.90] 
[Art.297 modificat prin Ucazul din 27.07.87] 
[Art.297 modificat prin Ucazul din 17.07.86] 
[Art.297 modificat prin Ucazul din 29.11.85] 
Articolul 298. Modul de executare a deciziei cu privire la confiscare 
Executarea deciziei  cu  privire  la confiscarea obiectului, care  a constituit  instrumental 

comiterii sau obiectivul nemijlocit  al contravenţiei  administrative,  se efectuează prin ridicarea obiectului 
confiscat  şi  trecerea silită şi gratuită  a  acestui  obiect  în proprietatea statului. 

Executarea deciziilor  asupra  contravenţiilor  administrative în cazurile  prevăzute  de articolul 193 
alineatele 11 şi 12 din  prezentul Cod se efectuează în modul stabilit de Codul vamal. 

[Art.298 modificat prin Legea nr.1326 din 25.09.97] 
[Art.298 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
Articolul 299. Modul de realizare a obiectelor confiscate 
Realizarea obiectelor confiscate, care au constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al 

contravenţiei administrative, se efectuează în modul stabilit. 
Materialul  confiscat  în  conformitate  cu  articolul  1082  şi mijloacele radioelectronice, confiscate în 

conformitate cu articolul  142 alineatele unu şi  trei şi  cu  articolul  1432, ce nu  pot fi  utilizate în scopuri 
civile, se nimicesc. 

[Art. 299 modificat prin LP342 din 06.07.01 MO94/10.08.01, art.734] 
[Art.299 completat prin Legea nr.759-XIII din 06.03.96] 
Articolul 300.Încheierea procedurii de executare 



                               a deciziei cu privire la confiscare 
Decizia cu privire la confiscarea obiectului se restituie, împreună 

cu menţiunea   de executare, organului (persoanei cu funcţii de răspundere), care a pronunţat decizia. 
  

CAPITOLUL 28 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 

PRIVATIVE DE UN DREPT SPECIAL  
Articolul 301. Organele, care execută decizia 
                        privată de un drept special 
Decizia privativă  de dreptul de a conduce mijloace de transport  se aduce  la îndeplinire de către 

persoanele cu funcţii de răspundere de la organele  afacerilor interne, menţionate în articolul 210 
din  prezentul Cod. 

Decizia privativă de dreptul la vînătoare se aduce la îndeplinire de către  persoanele cu funcţii de 
răspundere ale organelor de protecţie a mediului înconjurător, indicate în articolul 226 din prezentul 
Cod. 

[Art.301 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
Articolul 302.Modul de executare a deciziei privative de 
                      dreptul de a conduce mijloace de transport 
Executarea deciziei privative  de dreptul de a conduce  mijloace  de transport  se  efectuează prin 

retragerea permisului de  conducere,  dacă conducătorul mijlocului de transport este privat de 
dreptul de a conduce mijloace de transport de toate tipurile. 

Dacă conducătorul  mijlocului de transport este privat de dreptul de a  conduce mijloace de 
transport nu de toate tipurile, atunci în permisul de  conducere  se  menţionează, ce fel de mijloace de 
transport  nu  are dreptul de a conduce. 

Dacă conducătorul  mijlocului  de transport, privat de dreptul de  a 
conduce  mijlocul  de  transport, se eschivează  de  predarea  organelor Inspecţiei auto de stat a 
permisului de conducere şi continuă să conducă mijlocul  de transport în perioada pentru care a fost 
privat de  dreptul de  a conduce, perioada de privare de acest drept poate fi prelungită de către 
persoanele  oficiale  ale  organelor  afacerilor  interne   (ale poliţiei),  menţionate  în articolul 210 din 
prezentul Cod, cu  perioada folosirii nelegale a permisului de conducere. 

Modul de retragere a  permiselor  de  conducere  a  mijloacelor  de transport se stabileşte de 
Ministerul Afacerilor Interne. 

[Art.302 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.302 modificat prin Legea nr.1295-XII din 23.02.93] 
[Art.302 modificat prin Ucazul din 29.03.90] 
Articolul 303. Modul de executare a deciziei  
                       privative de dreptul la vînătoare 
Persoanei private  de  dreptul la vînătoare i se retrage biletul  de vînător. 
În cazul eschivării persoanei private de dreptul la vînătoare, de la depunerea biletului de vînător, 

organele, care exercită supravegherea de stat asupra  respectării regulilor de  vînătoare, 
efectuează  retragerea biletului de vînător în modul stabilit. 

Articolul 304. Temeiul şi modul reducerii termenului  
                        privării de un drept special 
Dacă persoana privată  pe un anumit termen de dreptul de a  conduce 

mijloace  de  transport  sau  de  dreptul la  vînătoare,  dă  dovadă  de 
atitudine  conştiincioasă  faţă  de muncă şi  de  comportare  exemplară, organul  (persoana cu funcţii 
de răspundere), care a aplicat  sancţiunea poate,  după expirarea a nu mai puţin de o jumătate din 
termenul  fixat, să  reducă,  în  urma  unui demers din  partea  organizaţiei obşteşti, a colectivului de 
muncă, termenul privării de dreptul menţionat. 

Articolul 305. Calcularea termenelor privării de drept special 



Conducătorii  de  mijloace  de  transport  şi  persoanele,  care  au încălcat  regulile  de vînătoare, 
sînt considerate ca fiind  private  de drept  special  din ziua în care a fost pronunţată decizia 
privativă  de acest drept. 

După expirarea termenului privării de un drept special, precum şi în cazul  reducerii lui în 
conformitate cu articolul 304 din prezentu 

CAPITOLUL 281  PROCEDURA EXECUTĂRII DECIZIEI  
DE PRIVARE DE DREPTUL DE A DEŢINE ANUMITE FUNCŢII  

SAU DE A EXERCITA ANUMITE ACTIVITĂŢI 
Articolul 3051.  Modul de executare a deciziei de 
                           privare de dreptul de a  deţine anumite 
                           funcţii sau de a exercita anumite  
                           activităţi 
Decizia de privare de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi şi 

dispoziţia de executare a acesteia se remit de către instanţa de judecată oficiului de executare în a 
cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul contravenientul. 
    Decizia de privare de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi este 
executorie nu numai pentru contravenient, dar şi pentru toate întreprinderile, instituţiile şi 
organizaţiile care urmează să ia o decizie privind angajarea la lucru a acestuia. 

În caz de concediere a contravenientului pînă la executarea integrală a pedepsei, administraţia 
este obligată să înscrie în carnetul lui de muncă interdicţia stabilită prin decizie judecătorească, 
durata interdicţiei, funcţia ce nu poate fi ocupată şi/sau activitatea ce nu poate fi exercitată.l Cod 
persoanei supuse sancţiunii administrative respective i se restituie în modul stabilit documentele ce i-
au fost retrase. 

Capitolul introdus prin LP14-XVI din 15.02.08, MO47-48/07.03.08 art.143] 
[Capitolul 29 exclus prin Legea nr.205-XIV din 25.11.98] 
[Capitolul 29 modificat prin Legea nr.51-XIII din 14.04.94] 
[Capitolul 29 modificat prin Legea nr.809-XIII din 10.04.96] 
  

CAPITOLUL 30 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 

DE AREST ADMINISTRATIV 
Articolul 310. Executarea sentinţei de arest administrativ 
Decizia de arest  administrativ se aduce la îndeplinire imediat după pronunţarea ei. 
Termenul de reţinere administrativă se include în termenul arestului administrativ. 
Articolul 311. Modul de executare a arestului administrativ 
Persoanele supuse arestului administrativ sînt ţinute sub arest  în locurile, stabilite de organele 

afacerilor interne. 
Persoanele supuse  arestului  administrativ  pentru  contravenţiile, prevăzute  de  articolul  164, 

de partea a treia a articolului  167,  de articolele  174, 1741 - 1747 din prezentul Cod sînt folosite 
la  munci fizice. 

Organizarea folosirii la  muncă  a  persoanelor  supuse  arestului 
administrativ  se  pune  în   sarcina  organelor executive ale autoadministrării locale. 

Persoanelor, supuse arestului administrativ, nu li se plăteşte la locul permanent de lucru salariu 
pentru timpul aflării sub stare  de arest. 

Executarea arestului administrativ se efectuează potrivit regulilor stabilite de legislaţia Republicii 
Moldova. 

[Art.311 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] 
[Art.311 modificat prin Legea nr.502-XII din 15.02.91] 
[Art.311 modificat prin Legea nr.76-XII din 05.06.90] 
[Art.311 modificat prin Ucazul din 02.08.88] 



CAPITOLUL 31 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI, 

PRIVIND REPARAREA PAGUBEI 
MATERIALE PRICINUITE 

Articolul 312. Modul şi termenele executării deciziei, privind 
                       repararea pagubei materiale pricinuite 
Decizia asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă, privind repararea pagubei 

materiale pricinuite, se aduce la îndeplinire în modul stabilit de prezentul Cod şi de legislaţia de 
procedură civilă. 

 Decizia asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă privind repararea pagubei 
materiale pricinuite, este titlul executoriu. 

Paguba materială pricinuită trebuie să fie reparată de contravenient nu  mai  tîrziu  de 
cincisprezece zile din ziua în care  i  s-a  înmînat decizia  (articolul  270  din prezentul Cod), 
iar  în  cazul  înaintării plîngeri  sau  a protestului împotriva acestei decizii - nu mai  tîrziu 
decît  de  cincisprezece  zile  din ziua  informării  că  plîngerea  sau protestul n-au fost satisfăcute. 

[Partea 1 art.312 modificată prin Hot. Parl. nr.1600-XIII din 22.09.93] 
Articolul 313. Efectele neexecutării deciziei, privind 
                       repararea pagubei materiale pricinuite 
În cazul cînd decizia, privind repararea pagubei materiale pricinuite  n-a fost executată în 

termenul, stabilit de partea a treia a articolului  312  din  prezentul Cod, ea este 
trimisă  pentru  repar area pagubei   pe  calea  procedurii  executive, prevăzute  de  legislaţia  de 
procedură civilă. 
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Art.50.  Încălcarea dreptului proprietăţii de stat asupra pădurilor 
Art.50/1.Încălcarea dreptului proprietăţii de stat asupra regnului animal 
Art.51.  Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului 
Art.51/1.Eschivarea de la repararea pagubei materiale, pricinuite prin infracţiune 

întreprinderilor,  
    instituţiilor, organizaţiilor 
Art.51/2.Încălcarea dreptului de proprietate asupra produselor muncii intelectuale 
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Art.52.  Încălcarea legislaţiei funciare 
Art.53.  Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare şi aplicare a sub stanţelor radioactive, biologice, 

chimice şi a altor substanţe 
Art.54-56 Excluse 
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Art.58.  Exclus 
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Art.60.  Neîndeplinirea obligaţiilor de înregistrare în documentele de bord a operaţiilor cu 
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Art.61.  Încălcarea regulilor de folosire a apei 
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lor 
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    transportare a lemnului, de recoltare a răşinii 
Art.65.  Tăierea ilegală şi vătămarea arborilor şi arbuştilor, distrugerea şi vătămarea culturilor de  
    pădure şi a arborilor tineri 
Art.66.  Distrugerea sau vătămarea subarboretului din păduri 
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ă 
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Art.69.  Degradarea fînaţurilor şi a păşunilor de pe terenurile fondului forestier de stat 
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    fructelor sălbatice, nucilor, ciupercilor, pomuşoarelor 
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    depăşesc normativele admise de degajare a substanţelor poluante 
Art.82.  Exploatarea mijloacelor de automototransport şi a altor mijloace de locomoţie, care  
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Art.83.  Nerespectarea cerinţelor de protecţie a aerului atmosferic la stocarea şi arderea 

deşeurilor  
    industriale şi a resturilor menajere 
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Art.88.  Nimicirea animalelor, înregistrate în Cartea Roşie 
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Art.91.  Încălcarea regulilor de protecţie şi a regimului obiectivelor naturale, aflate sub protecţia  
    specială a statului 
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CAPITOLUL 8 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI, 
FOLOSIRII ENERGIEI TERMICE ŞI ELECTRICE 
Art.93.  Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire la efectuarea în condiţii de  
    securitate a lucrărilor 
Art.94.  Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire la păstrarea, folosirea şi  
    evidenţa materialelor explozive 
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Art.96/1.Deconectarea neautorizată a energiei electrice 
Art.97.  Provocarea unui deranjament în reţelele electrice cu tensiunea de pînă la 1000 de volţi 
Art.98.  Încălcarea Regulilor de protecţie a reţelelor electrice cu tensiunea mai mare de 1000 volţi 
Art.99.  Încălcarea regulilor şi normelor de folosire a gazelor 
Art.100. Exploatarea instalaţiilor ce funcţionează cu gaze fără a se ţine cont de consumul de gaze 
Art.100/1.Încălcarea regulilor de folosire a energiei sau a gazelor în menaj 
Art.100/2. Deteriorarea gazoductelor la efectuarea lucrărilor 
Art.101.  Neluarea măsurilor de pregătire în vederea funcţionării instalaţiilor de rezervă cu  
    combustibil 
CAPITOLUL 9 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN AGRICULTURĂ. 
ÎNCĂLCAREA REGULILOR SANITARO-VETERINARE 
Art.102.  Stricăciunea adusă semănăturilor, plantaţiilor sau recoltei de culturi agricole 
Art.103.  Încălcarea regulilor de combatere a dăunătorilor de carantină, a bolilor de plante şi a  
    buruienilor 
Art.103/1.Importul şi înmulţirea neautorizată a soiurilor şi tipurilor de portaltoi neraionate;  
producerea şi comercializarea neautorizată a materialului de înmulţire şi săditor pomicol şi 

bacifer sau fără documentaţia respectivă; falsificarea materialului de înmulţire şi săditor pomicol şi 
bacifer  

Art.103/2.Înfiinţarea plantaţiilor cu suprafaţă de peste 0,5 hectare fără proiect, cu material 
săditor    

    necertificat sau de soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate 
Art.103/3.Defrişarea neautorizată a plantaţiilor pomicole şi bacifere 
Art.103/4.Nerespectarea regimului fitosanitar şi de carantină; încălcarea 
                tehnologiei de cultivare a plantaţiilor pomicole şi bacifere 
Art.104.  Scoaterea materialelor, care n-au trecut controlul 
               de carantină şi n-au fost supuse tratării cuvenite 
Art.105.  Neluarea de măsuri de către deţinătorii de terenuri pentru stîrpirea buruienilor 
Art.105/1.Neluarea de măsuri pentru stîrpirea cînepei sălbatice 
Art.105/2.Neluarea de măsuri pentru asigurarea protecţiei semănăturilor care au un conţinut  
    narcotic 



Art.105/3.Semănatul sau creşterea ilegală de mac pentru ulei sau de cînepă 
Art.106.  Încălcarea gravă a regulilor de exploatare tehnică a 
               maşinilor cu autopropulsie şi a tehnicii securităţii 
Art.107.  Încălcarea regulilor şi normelor sanitaro-veterinare 
Art.108.  Încălcarea regulilor de întreţinere a cînilor şi pisicilor 
Art.108/1.Încălcarea modului stabilit de încercare şi raionare a soiurilor de viţă de vie 
Art.108/2.Comercializarea materialului de înmulţire şi 
                săditor viticol necorespunzător normelor tehnice 
Art.108/3.Încălcarea modului stabilit de înfiinţare a plantaţiilor viticole 
Art.108/4.Încălcarea modului stabilit de trecere la pierderi şi de defrişare a plantaţiilor viticole 
Art.108/5.Încălcarea normelor tehnologice şi tehnice 
                 la prepararea vinurilor şi altor produse vinicole 
Art.108/6.Eliberarea documentelor privind calitatea produselor vinicole 
                 cu indici falsificaţi în mod intenţionat 
Art.108/7.Încălcarea modului şi condiţiilor stabilite de comercializare 
                 şi export al vinurilor şi altor produse vinicole 
Art.109-110. Excluse 
CAPITOLUL 10 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN TRANSPORTURI, 
DIN DOMENUIL GOSPODĂRIEI RUTIERE ŞI AL TELECOMUNICAŢIILOR 
Art.111.  Încălcarea regulilor de menţinere a ordinii şi de 
               securitate a circulaţiei în transportul feroviar 
Art.112.  Încălcarea regulilor de folosire a mijloacelor de transport feroviar 
Art.113.  Încălcarea regulilor de securitate a zborurilor 
Art.114.  Încălcarea regulilor de transportare în transportul 
               aerian a substanţelor şi obiectelor periculoase 
Art.115.  Încălcarea regulilor de conduită pe nava aeriană 
Art.116.  Încălcarea regulilor de zboruri internaţionale 
Art.117.  Încălcarea regulilor de exploatare a navelor şi regulilor 
               de securitate a circulaţiei în transportul fluvial 
Art.118.  Încălcarea regulilor de înregistrare, de evidenţă şi a regulilor de folosire a ambarcaţiilor 
Art.119.  Încălcarea regulilor de securitate contra incendiilor 
               în transportul feroviar, aerian, fluvial, auto şi în transportul electric 
Art.120.  Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport 
               a regulilor de exploatare a mijloacelor de transport 
Art.121.  Depăşirea vitezei de către conducătorii  mijloacelor de transport 
Art.121/1.Nerespectarea de către conducătorii mijloacelor de transport a cerinţelor 

indicatoarelor   
rutiere, încălcarea regulilor de transportare a oamenilor şi altor reguli ale circulaţiei rutiere 
Art.121/2.Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de 
                transport a regulilor de circulaţie rutieră care a generat o situaţie de avarie 
Art.121/3.Participarea conducătorilor mijloacelor de transport la deplasarea în grup 
Art.122.  Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport 
               a regulilor de traversare la nivel cu cale ferată 
Art.123.  Conducerea mijloacelor de transport de către conducătorii 
               mijloacelor de transport în stare de ebrietate 
Art.124.  Încălcarea de către conducătorii mijloacelor de transport a regulilor de circulaţie 

rutieră, încălcare care a atras după sine deteriorarea mijloacelor de transport ori a altor bunuri, 
precum şi încălcarea altor reguli de circulaţie rutieră 

Art.124/1.Încălcarea regulilor de folosire a centurilor de siguranţă, precum şi a căştilor pentru 



motociclişti 
Art.125.  Conducerea mijloacelor de transport de către persoanele care nu au permis de 

conducere 
Art.126.  Conducerea mijloacelor de transport de către persoanele care 
            nu au permis de conducere şi care se află în stare de ebrietate 
Art.127.  Neîndeplinirea de către conducătorii mijloacelor de transport a indicaţiilor de a opri 

mijlocul de transport, plecarea de la locul unde s-a produs accidentul rutier sau eschivarea de la 
trecerea examinării stării de ebrietate 

Art.127/1. Refuzul de a transporta bolnavul a cărui viaţă este în pericol 
Art.128.  Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni 
            şi de către alţi participanţi la circulaţia rutieră 
Art.129.  Admiterea ieşirii pe traseu a mijloacelor de transport care 
            au defecte şi alte încălcări ale regulilor de exploatare 
Art.130.  Admiterea la conducerea mijloacelor de transport sau a navelor a conducătorilor de  
mijloace de transport sau a cîrmacilor, care se află în stare de ebrietate, sau a persoanelor, care 

nu au permis de conducere a mijlocului de transport sau a navei 
Art.131.  Folosirea neautorizată a mijloacelor de transport, a maşinilor ori a mecanismelor 
Art.131/1.Încălcarea regulilor de folosire a mijloacelor de transport electric, auto şi de transport 

fluvial 
Art.132.  Încălcarea regulilor de transportare a unor substanţe şi obiecte periculoase în 

transportul feroviar, fluvial şi auto şi în transportul electric 
Art.133.  Transportarea bagajului de mînă peste normele stabilite şi a bagajului netaxat 
Art.134.  Călătoria fără bilet 
Art.135.  Încălcarea regulilor de asigurare a integrităţii încărcăturilor în transportul feroviar,  
    fluvial şi auto 
Art.136.  Încălcarea regulilor îndreptate spre asigurarea integrităţii încărcăturilor în transportul 

aerian 
Art.137.  Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel şi a altor instalaţii rutiere 
Art.137/1.Încălcarea regulilor de folosire a drumurilor 
Art.138.  Încălcarea regulilor de  protecţie a benzii de delimitare a 
            regulilor de folosire a terenurilor zonei de protecţie a drumului 
Art.139.  Încălcarea de  către deţinătorii de terenuri a regulilor de 
          protecţie a autodrumurilor şi a construcţiilor rutiere 
Art.139/1.Eschivarea de la participarea la construcţia  şi reparaţia autodrumurilor 
Art.140.  Încălcarea regulilor de întreţinere a drumurilor, 
            pasajelor de nivel şi a altor instalaţii rutiere 
Art.141.  Încălcarea Regulilor de protecţie a conductelor magistrale 
Art.142.  Activitatea în domeniul telecomunicaţiilor fără licenţă sau 
          autorizaţie ori în cazul suspendării sau încetării acţiunii lor 
Art.142/1.Nerespectarea condiţiilor stabilite în licenţă sau autorizaţie 
Art.142/2.Transmiterea frecvenţei radio asignate, licenţei sau autorizaţiei unei alte persoane 
Art.142/3.Utilizarea sau conectarea la reţelele de telecomunicaţii a echipamentelor şi cablurilor de 

telecomunicaţii necertificate şi nemarcate 
Art.142/4.Conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate la reţelele de  
    telecomunicaţii 
Art.142/5.Refuzul neîntemeiat al titularului de licenţă de a conecta la reţeaua sa de 

telecomunicaţii a reţelei de telecomunicaţii a unui alt titular de licenţă 
Art.143.  Încălcarea normelor de emisie radioelectrică şi de perturbaţii industriale admisibile 

pentru radiorecepţie, împiedicarea recepţionării programelor audiovizualului sau a funcţionării 
echipamentelor şi liniilor programelor audiovizualului sau a funcţionării echipamentelor şi liniilor de 



telecomunicaţii 
Art.143/1.Încălcarea regulilor de protecţie a liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii 
Art.143/2.Crearea şi operarea mijloacelor de telecomunicaţii 
            susceptibile să cauzeze prejudicii sănătăţii oamenilor 
Art.143/3.Transmiterea în traficul serviciilor de radioamator a informaţiilor interzise 
Art.143/4.Francarea trimiterilor poştale cu mărci poştale utilizate sau neautorizate 
Art.144.  Executarea lucrărilor în domeniul telecomunicaţiilor fără acordul proprietarului funciar  
       sau de obiecte ori fără hotărărea instanţei de judecată privind executarea acestor lucrări 
Art.144/1.Executarea lucrărilor de amenajare şi de transferare a reţelelor de telecomunicaţii la  
    construcţie (reconstrucţie) fără condiţii tehnice sau fără a le respecta 
Art.144/2.Executarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a liniilor şi instalaţiilor de  
    telecomunicaţii fără autorizaţie 
Art.144/3.Împiedicarea întreprinderilor de telecomunicaţii de a instala reţele de telecomunicaţii 
Art.144/4.Împiedicarea neîntemeiată a instalării dispozitivelor şi construcţiilor pentru servicii de  
    poştă 
Art.145.  Refuzul neîntemeiat de a presta servicii publice de telecomunicaţii sau poştale 
Art.145/1.Discriminarea la prestarea serviciilor publice de telecomunicaţii sau poştale 
Art.145/2.Aplicarea unor tarife discriminatorii la prestarea serviciilor publice de telecomunicaţii  
    sau poştale 
Art.145/3.Împiedicarea accesului la serviciile publice de telecomunicaţii sau poştale 
Art.145/4.Împiedicarea neîntemeiată a accesului la reţeaua de telecomunicaţii sau la 
            serviciile publice de telecomunicaţii 
Art.146.  Blocarea sau deconectarea premeditată a instalaţiilor de telecomunicaţii 
Art.146/1.Deteriorarea liniilor, instalaţiilor şi echipamentelor de telecomunicaţii 
Art.146/2.Deteriorarea sau deschiderea neautorizată a dispozitivelor 
          şi a construcţiilor pentru servicii de poştă 
Art.146/3.Predarea spre expediere a obiectelor care prezintă 
            pericol sau a obiectelor cu caracter obscen 
CAPITOLUL 11 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE ŞI DE LOCUINŢE ŞI CEL DE AMENAJĂRI 
Art.147.  Încălcarea modului de luare la evidenţă a cetăţenilor 
          şi termenelor de instalare a locatarilor în casele de locuit şi în încăperile de locuit 
Art.148.  Încălcarea regulilor de folosire a caselor de locuit şi a încăperilor de locuit 
Art.149.  Construirea samovolnica a unor clădiri pentru nevoi gospodăreşti şi pentru nevoi de trai 
Art.149/1.Încălcarea regulilor de construire a căsuţelor de vară din livezi, precum şi de organizare 
          şi conducere a pomiculturii colective 
Art.149/2.Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii 
Art.150.  Încălcarea regulilor de amenajare a oraşelor şi a altor centre populate 
Art.151.  Vătămarea sau tăierea samovolnică a plantelor din 
          zonele verzi ale oraşelor şi ale altor centre populate 
CAPITOLUL 12 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL COMERŢULUI, 
FINANŢELOR ŞI INDUSTRIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI 
Art.152.  Încălcarea regulilor de comerţ 
Art.152/1.Prezentarea unei informaţii neautentice sau incomplete privind 
            caracteristicile produselor (mărfurilor) şi serviciilor 
Art.152/2.Falsificarea produselor (mărfurilor), folosirea ilicită a emblemei comerciale străine 
Art.152/3.Comercializarea produselor (mărfurilor), supuse certificării obligatorii, fără 
          certificat sau marca de conformitate 



Art.152/4.Folosirea ilegală a codului liniar 
Art.152/5.Producerea, comercializarea, transportarea şi păstrarea băuturilor alcoolice falsificate 
Art.152/6.Încălcarea regulilor de preschimbare a mărfurilor nealimentare 
            procurate în reţeaua de comerţ cu amănuntul 
Art.152/7.Încălcarea regulilor de clasificare a întreprinderilor de alimentaţie publică pe 
          categorii de încadrare după nivelul de servire 
Art.152/8.Încălcarea regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor şi pietrelor preţioase în  
    articole şi deşeuri şi de comercializare a lor cu amănuntul 
Art.152/9.Încălcarea regulilor de exploatare a aparatelor de casă şi control 
Art.152/10.Transportarea, păstrarea şi comercializarea mărfurilor 
            supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control 
Art.152/11.Încălcarea modului de procurare, transportare, 
          păstrare şi comercializare a timbrelor de control 
Art.152/12.Comerţul cu mărfuri şi obiecte a căror comercializare este interzisă sau limitată 
Art.153.  Încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice 
Art.154.  Încălcarea modului de vînzare a armelor individuale 
Art.155.  Încălcarea regulilor de comerţ în pieţe 
Art.156.  Încălcarea regulilor de comerţ ambulant 
Art.156/1.Exclus  
Art.156/2.Activitatea comercială ilicită 
Art.156/3.Achiziţionarea şi revinderea mărfurilor 
Art.156/4.Cumpărarea şi revinderea biletelor şi altor documente de plată 
Art.157-158. Excluse 
Art.158/1.Sustragerea de la primirea biletelor Băncii Naţionale a Moldovei 
Art.159.  Încălcarea regulilor privind operaţiile valutare 
Art.160.  Vînzarea ilegală a documentelor de plată, ce se procură cu 
          valută străină fără drept de convertire a lor în asemenea valută 
Art.161.  Exclus 
Art.161/1.Încălcarea regulilor de decontare a mijloacelor băneşti 
Art.161/2.Încălcarea modului de achiziţionare, păstrare, transportare, 
          desfacere sau comercializare a valorilor materiale 
Art.162.  Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător 
Art.162/1.Încălcarea regulilor de organizare şi ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a  
    dărilor de seamă financiare 
Art.162/2.Încălcarea modului şi termenelor de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale 
Art.162/3.Încălcarea modului de prezentare a datelor neaferente calculării şi vărsării impozitelor 

în buget 
Art.162/4.Abuzurile la emiterea hărtiilor de valoare 
Art.162/5.Abuzurile la reclama hărtiilor de valoare 
Art.162/6.Contravenţii în activităţile cu hărtii de valoare 
Art.162/7.Încălcarea restricţiilor privind vînzarea sau cumpărarea hărtiilor de valoare 
Art.162/8.Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile de stat sau garantate de  
    stat ori nerambursarea lor în termenele stabilite 
Art.162/9.Încălcarea modului de prezentare a actelor pentru 
          efectuarea înscrierilor în Registrul comercial de stat 
Art.162/10.Încălcarea legislaţiei cu privire la faliment 
Art.163.  Încălcarea regulilor de calculare şi vărsare a impozitelor şi a 
            altor plăţi obligatorii în buget şi în fondurile extrabugetare 
Art.163/1.Încălcarea drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor 
Art.163/2.Încălcarea modului de trecere la conturi şi de virare de pe ele 



          a mijloacelor băneşti de către instituţiile financiare 
Art.163/3.Încălcarea regulilor de repatriere a bunurilor în schimbul exportului de mărfuri  
    (producţie, lucrări, servicii) 
Art.163/4.Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru retribuirea muncii fără transferarea cotelor 

de  
    asigurare socială de stat obligatorie 
CAPITOLUL 13 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE, CE ATENTEAZĂ LA ORDINEA PUBLICĂ 
Art.164.  Huliganismul nu prea grav 
Art.165.  Tragerea din armă de foc în centrele populate şi în locuri nerezervate pentru aceasta sau  
    prin încălcarea modului stabilit 
Art.166-166/2. Excluse 
Art.167.  Consumul de băuturi spirtoase în locurile publice şi apariţia în stare de ebrietate în  
    locurile publice 
Art.168.  Consumul de băuturi spirtoase în unităţile de producţie 
Art.169.  Aducerea minorului în stare de ebrietate 
Art.170.  Neîndeplinirea de către părinţi sau de către persoanele, care îi înlocuiesc, a îndatoririlor  
    de supraveghere, educaţie şi instruire a copiilor 
Art.171.  Jocurile de noroc, ghicitul în locuri publice 
Art.171/1.Practicarea prostituţiei 
Art.171/2.Propagarea prostituţiei 
Art.171/3.Încălcarea regulilor înfierii, tutelei şi curatelei copiilor rămaşi fără îngrijire părintească 
Art.171/4.Confecţionarea sau desfacerea obiectelor pornografice 
Art.171/5.Confecţionarea sau difuzarea lucrărilor ce propagă cultul violenţei şi al cruzimii 
Art.172.  Tulburarea liniştii în locuri publice 
Art.173.  Chemarea premeditat falsă a serviciilor speciale 
CAPITOLUL 14 
CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE, CE 
ATENTEAZĂ LA MODUL STABILIT DE ADMINISTRARE 
Art.174.  Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau 
          cererii legitime a colaboratorului poliţiei 
Art.174/1.Încălcarea legislaţiei cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor 
Art.174/2.Încălcarea intenţionată a modului de folosire a simbolurilor de stat 
Art.174/3.Încălcarea cerinţelor regimului stării excepţionale 
Art.174/4.Atentatul la ordinea publică în condiţiile regimului stării excepţionale 
Art.174/5.Opunerea de rezistenţă colaboratorului poliţiei 
Art.174/6.Ultragierea colaboratorului poliţiei 
Art.174/7.Refuzul de a se prezenta în faţa organelor de ocrotire a drepturilor 
Art.174/8.Apelul fals adresat poliţiei 
Art.174/9.Neluarea de măsuri în legătură cu rapoartele organelor de drept şi ale Curţii de Conturi 
Art.174/10.Împiedicarea activităţii legitime a persoanelor cu funcţii de răspundere 
Art.174/11-174/12. Excluse 
Art.174/13.Neluarea de măsuri în legătură cu interpelarea deputatului 
Art.174/14.Eschivarea de la executare sau neexecutarea la timp a dispoziţiilor organului de stat  
de reglementare antimonopolistă,  neprezentarea informaţiei sau prezentarea unei informaţii 

vădit neveridice (false) acestui organ 
Art.174/15.Blocarea intenţionată a arterelor de transport, întreprinderilor, instituţiilor sau 

organizaţiilor 
Art.174/16.Încălcarea drepturilor acţionarilor 
Art.174/17.Protecţionismul 



Art.174/18.Nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului 
Art.174/19.Imixtiunea în activitatea avocaţilor parlamentari 
Art.175.   Samovolnicia 
Art.175/1. Exclus 
Art.175/2. Acţiunile ilegale faţă de distincţiile de stat 
Art.175/3. Înfiinţarea unei arhive clandestine 
Art.175/4. Împiedicarea accesului cetăţenilor la documentele din Fondul Arhivistic 
Art.175/5. Neprezentarea la Fondul Arhivistic a informaţiei 
Art.175/6. Distrugerea documentelor din Fondul Arhivistic 
Art.175/7. Deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic 
Art.176.   Exclus  
Art.177.   Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deţinute în instituţiile de 

corectare prin muncă, în preventoriile de educaţie prin muncă, de tratament şi muncă şi în cele de 
tratament şi educaţie 

Art.178.   Încălcarea sau nerespectarea regulilor de securitate contra incendiilor 
Art.178/1. Încălcarea legislaţiei cu privire la apărarea civilă 
Art.179.   Încălcarea regulilor cu privire la standardizare, metrologie şi calitatea producţiei 
Art.179/1. Încălcarea regulilor cu privire la primirea, consumarea, evidenţa, (gestiunea), 

păstrarea metalelor şi pietrelor preţioase sau a articolelor, care le conţin, precum şi la colectarea şi 
predarea în fondul de stat a resturilor şi a deşeurilor lor 

Art.180.   Încălcarea regulilor cu privire la deschiderea întreprinderilor poligrafice, de ştampile -
gravare, la procurarea, desfacerea, folosirea, evidenţa şi păstrarea tehnicii de multiplicare 

Art.181.   Încălcarea modului de înstrăinare a armelor individuale 
Art.182.   Încălcarea regulilor de deţinere, port, transport, folosire sau aplicare a armelor 

individuale 
Art.183.   Încălcarea termenelor de înregistrare (reînregistrare) a armelor individuale 
Art.184.   Eschivarea de la comercializarea armelor individuale 
Art.184/1. Nerespectarea termenului de depunere a declaraţiei cu privire la naştere 
Art.185.   Exclus 
Art.186.   Domicilierea fără paşaport sau fără înscrierea în cartea de imobil 
Art.187.   Deteriorarea intenţionată a paşaportului sau pierderea lui din neglijenţă 
Art.188.   Admiterea domicilierii fără paşaport sau fără înscrierea în cartea de imobil 
Art.189.   Exclus  
Art.190.   Ridicarea ilegală a paşapoartelor şi luarea lor în gaj 
Art.191.   Încălcarea regulilor de trecere a frontierei de stat 
Art.192.   Încălcarea regulilor de aflare a cetăţenilor străini în Republica Moldova, precum şi de  
    trecere în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova 
Art.193.   Încălcarea regulilor vamale 
Art.193/1. Încălcarea modului de exportare a mărfurilor şi serviciilor 
Art.193/2. Eliberarea ilegală a licenţei pentru exportarea mărfurilor şi serviciilor şi refuzul ilegal  
    de a elibera asemenea licenţă 
Art.194.   Exclus 
Art.195.   Degradarea intenţionată sau ruperea sigiliului (plumbului) 
Art.196.   Exclus 
Art.197.   Recepţionarea producţiei vînatului ilicit 
Art.197/1. Neprezentarea la chemarea organului local al administrării militare 
Art.197/2. Sustragerea de la încorporare în serviciul de alternativă 
Art.198.   Încălcarea regulilor de evidenţă militară 
Art.198/1. Neprezentarea la organele locale ale administrării militare a listelor tinerilor, care  
    urmează să fie înregistraţi la sectoarele de recrutare 



Art.198/2. Primirea la lucru a supuşilor serviciului militar şi 
           a recruţilor, care nu sînt luaţi la evidenţa militară 
           de la locul de trai 
Art.198/3. Neasigurarea înştiinţării supuşilor serviciului militar şi a recruţilor despre chemarea 

lor  
    la organele locale ale administrării militare ori împiedicarea prezentării la timp a 
                  cetăţenilor la centrele de concentrare sau la sectoarele de recrutare 
Art.198/4. Neprezentarea la timp la organele locale ale administrării militare şi la comitetele  
    executive ale organelor autoadministrării locale a cărţilor de imobil, a fişelor de 
           înregistrare şi a documentelor de evidenţă militară 
Art.199.   Necomunicarea de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul consiliilor 

medicale de expertiză a capacităţii vitale a datelor despre supuşii serviciului militar şi despre recruţii, 
consideraţi invalizi 

Art.199/1. Necomunicarea de către persoanele cu funcţii de răspundere de la organele de stare  
    civilă a datelor privitoare la supuşii serviciului militar şi la recruţi 
Art.199/2. Încălcarea legislaţiei cu privire la statistică 
Art.199/3. Încălcarea legislaţiei cu privire la petiţii 
Art.199/4. Încălcarea cerinţelor legislaţiei cu privire la hîrtiile de valoare referitoare la dările de 

seamă 
Art.199/5. Nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Direcţiei Generale pentru  
    Rezervele Materiale de pe lîngă Guvern 
Art.199/6. Încălcarea ordinii şi termenelor de prezentare a informaţiei despre utilizarea şi  
    rambursarea mijloacelor din împrumuturile de stat sau garantate de stat 
Art.200.   Încălcarea legislaţiei cu privire la culte 
Art.200/1. Încălcarea legislaţiei electorale 
Art.200/2. Exclus 
Art.200/3. Încălcarea egalităţii în drepturi a limbilor 
Art.200/4. Nerespectarea cerinţelor Legii Republicii Moldova cu privire la funcţionarea 
                 limbilor pe teritoriul Republicii Moldova 
Art.200/5. Distrugerea, deteriorarea sau murdărirea firmelor şi tăbliţelor 
Art.200/6. Distrugerea sau deteriorarea afişelor, avizelor publice, anunţurilor, reclamelor 
CAPITOLUL 141 
CONTRAVENŢII ADMINISTRATIVE, 
CE ATENTEAZĂ LA ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI 
Art.200/7. Manifestarea lipsei de respect faţă de judecată 
Art.200/8. Ofensa adusă judecătorului 
Art.209/9. Exclus 
Art.200/10.Neluarea de măsuri în baza deciziei (hotărîrii) interlocutorii a instanţei judecătoreşti  
    sau propunerii judecătorului 
Art.200/11.Neexecutarea deciziei instanţei judecătoreşti 
TITLUL  III 
ORGANELE, ÎMPUTERNICITE SĂ EXAMINEZE CAZURILE 
CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
CAPITOLUL 15 
DISPOZIŢII FUNDAMENTALE 
Art.201.  Organele (persoanele cu funcţii de răspundere) împuternicite să examineze cazurile cu  
    privire la contravenţiile administrative 
Art.203.  Modul de formare a comisiilor administrative 
Art.204.  Competenţa comisiilor administrative 
Art.205.  Împuternicirile persoanelor cu funcţii de răspundere 



CAPITOLUL 16 
COMPETENŢA ÎN CAZURILE CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
Art.206-208/1. Excluse 
Art.209.  Instanţele judecătoreşti 
Art.210.  Organele afacerilor interne 
Art.211.  Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor 
Art.212.  Organele Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor 
Art.213-217. Excluse 
Art.218.  Organele supravegherii miniere de stat 
Art.219-220. Excluse 
Art.221.  Organele vamale 
Art.221/1.Organele Ministerului Finanţelor 
Art.222.  Organele Ministerului Apărării al Republicii Moldova 
Art.222/1.Fondul Social 
Art.223.  Organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat 
Art.224.  Exclus 
Art.225.  Organele supravegherii veterinare de stat 
Art.226.  Organele de protecţie a mediului înconjurător 
Art.227.  Exclus 
Art.228.  Organele gospodăriei silvice 
Art.229-231/1. Excluse  
Art.231/2.Organele statistice de stat 
Art.231/3.Inspecţia de Stat în Construcţii 
Art.231/4.Organele de control în domeniul telecomunicaţiilor şi activităţii poştale 
Art.231/5.Organele de control asupra pieţei hărtiilor de valoare 
Art.231/6.Organele care efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor 
Art.231/7.Organele Serviciului de Stat de Arhivă 
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TITLUL IV 
PROCEDURA ÎN CAZURILE CU PRIVIRE 
LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
CAPITOLUL  17 
DISPOZIŢII FUNDAMENTALE 
Art.232.  Sarcinile procedurii în cazurile cu privire la contravenţiile administrative 
Art.233.  Modul de efectuare a procedurii în cazurile cu privire la contravenţiile administrative 
Art.234.  Împrejurările, ce exclud procedura în cazul cu privire la contravenţia administrativă 
Art.235.  Examinarea cazului cu privire la contravenţia administrativă pe baza principiului  
    egalităţii cetăţenilor 
Art.236.  Examinarea publică a cazului cu privire la contravenţia  administrativă 
Art.237.  Supravegherea exercitată de procuratură asupra executării legilor în cadrul procedurii 

în  
    cazurile cu privire la contravenţiile administrative 
Art.238.  Probele 
Art.239.  Aprecierea probelor 
Art.240.  Transmiterea materialelor către procuror, organului de anchetă preliminară sau de  
    cercetare penală 
CAPITOLUL 18 
PROCESUL-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIA    ADMINISTRATIVĂ 
Art.241.  Întocmirea procesului - verbal cu privire la contravenţiile administrative 
Art.242.  Conţinutul procesului-verbal cu privire la contravenţia administrativă 



Art.243.  Trimiterea procesului-verbal 
Art.244.  Cazurile în care nu se întocmeşte proces-verbal 
Art.245.  Aducerea contravenientului 
CAPITOLUL 19 
REŢINEREA ADMINISTRATIVĂ, CONTROLUL LUCRURILOR, 
RIDICAEA OBIECTELOR ŞI A DOCUMENTELOR 
Art.246.  Măsurile de asigurare a procedurii în cazurile cu privire la contravenţiile administrative 
Art.247.  Reţinerea administrativă 
Art.248.  Organele (persoanele cu funcţii de răspundere) împuternicite să efectueze reţinerea 

administrativă 
Art.249.  Termenele reţinerii administrative 
Art.250.  Controlul corporal şi controlul obiectelor 
Art.251.  Ridicarea obiectelor şi a documentelor 
Art.252.  Înlăturarea de la conducerea mijlocului de transport şi examinarea stării de ebrietate 
Art.253.  Plîngerea împotriva reţinerii administrative, a controlului, a ridicării obiectelor şi 

documentelor 
CAPITOLUL 20 
PERSOANELE, CARE PARTICIPĂ LA PROCEDURA ÎN CAZUL 
CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIA ADMINISTRATIVĂ 
Art.254.  Drepturile şi obligaţiunile persoanei, care este trasă la răspundere administrativă 
Art.255.  Partea vătămată 
Art.256.  Reprezentanţii legali 
Art.257.  Avocatul 
Art.258.  Martorul 
Art.259.  Expertul 
Art.260.  Traducătorul 
Art.261.  Sumele care urmează a fi plătite părţilor vătămate, reprezentanţilor lor legitimi,  
    martorilor, experţilor şi traducătorilor 
CAPITOLUL 21 
EXAMINAREA CAZURILOR CU PRIVIRE 
LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE 
Art.262.  Pregătirea pentru examinarea cazului cu  privire la contravenţia administrativă 
Art.263.  Locul examinării cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Art.264.  Termenele examinării cazurilor cu privire la contravenţiile administrative 
Art.265.  Modul de examinare a cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Art.265/1.Recuzarea 
Art.266.  Circumstanţele, ce urmează a fi clarificate în timpul examinării cazului cu privire la  
    contravenţia administrativă 
Art.267.  Procesul-verbal asupra examinării cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Art.268.  Decizia asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Art.269.  Felurile deciziilor 
Art.270.  Anunţarea deciziei asupra cazului şi înmănarea copiei deciziei 
Art.271.  Aducerea la cunoştinţa obştimii a deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii  
    administrative 
Art.272.  Propunerile cu privire la lichidarea cauzelor şi a condiţiilor, care au contribuit la  
    comiterea contravenţiilor administrative 
CAPITOLUL 22 
PLÎNGEREA ŞI PROTESTUL ÎMPOTRIVA DECIZIEI ASUPRA 
CAZULUI CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIA ADMINISTRATIVĂ 
Art.273.  Dreptul de a ataca decizia asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă 



Art.274.  Modul de  depunere a plîngeri împotrivă deciziei asupra cazului cu privire la  
    contravenţia administrativă 
Art.275.  Termenul pentru depunerea plîngeri împotrivă deciziei asupra cazului cu privire la  
    contravenţia administrativă 
Art.276.  Înaintarea protestului împotriva deciziei asupra cazului cu privire la contravenţia  
    administrativă 
Art.277.  Suspendarea executării deciziei în legătură cu depunerea plîngeri sau cu înaintarea  
    protestului 
Art.278.  Termenul de  examinare  a plîngeri şi a protestului împotriva deciziei asupra cazului cu  
    privire la contravenţia administrativă 
Art.279.  Examinarea plîngeri şi a protestului împotriva deciziei asupra cazului cu privire la  
    contravenţia administrativă 
Art.280.  Hotărărea instanţei judecătoreşti, care examinează plîngerea sau protestul 
Art.281.  Atacarea deciziei judecătoriei raionale, de sector, municipale 
Art.282.  Termenul şi modul de depunere a plîngeri sau a protestului în recurs împotriva deciziei  
    asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Art.282/1.Examinarea în recurs a cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Art.282/2.Termenele examinării în recurs a cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Art.282/3.Persoanele care participă la examinarea în recurs a cazului cu privire la contravenţia  
    administrativă 
Art.282/4.Modul de examinare în recurs a cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Art.282/5.Competenţa instanţei de recurs în examinare cazului cu privire la contravenţia  
    administrativă 
Art.282/6.Temeiurile pentru anularea deciziei asupra cazului cu privire la contravenţia  
    administrativă 
Art.282/7.Decizia instanţei de recurs asupra cazului cu privire la contravenţia administrativă 
Art.282/8.Conţinutul deciziei instanţei de recurs asupra cazului cu privire la contravenţia  
    administrativă 
Art.282/9.Recursul extraordinar împotriva hotărîrilor asupra cazurilor cu privire la 

contravenţiile  
    administrative 
Art.282/10.Dreptul de a cere dosarele în cazurile cu privire la contravenţiile administrative 
Art.282/11.Instanţele judecătoreşti care judecă recursurile în mod extraordinar asupra cazurilor  
    cu privire la contravenţiile administrative 
Art.282/12.Judecarea recursului în mod extraordinar asupra cazurilor cu privire la contravenţiile  
    administrative 
Art.282/13.Soluţiile instanţei judecătoreşti care examinează recursul în mod extraordinar 

asupra           
    cazurilor cu  privire la contravenţiile administrative 
Art.282/14.Temeiurile pentru casarea sau modificarea hotărărilor judecătoreşti asupra cazurilor  
    cu privire la contravenţiile administrative în recurs extraordinar 
Art.282/15.Limitele competenţei instanţei de recurs extraordinar 
Art.282/16.Exclus  
Art.283.     Efectele anulării deciziei odată cu clasarea cazului cu privire la contravenţia 

administrativă 
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TITLUL V 
EXECUTAREA DECIZIILOR CU PRIVIRE 
LA APLICAREA SANCŢIUNILOR ADMINISTRATIVE 
CAPITOLUL 23 



DISPOZIŢII FUNDAMENTALE 
Art.284.   Obligativitatea deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii administrative 
Art.285.   Punerea în executare a deciziei 
Art.286.   Modul de executare a deciziilor cu privire 
                la aplicarea sancţiunilor administrative 
Art.287.   Amînarea executării deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii administrative 
Art.288.   Încetarea executării deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii administrative 
Art.289.   Prescripţia executării deciziilor cu privire la aplicarea sancţiunilor administrative 
Art.290.   Soluţionarea chestiunilor, legate de executarea deciziilor 
CAPITOLUL 24 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII 
DECIZIEI DE DARE A UNUI AVERTISMENT 
Art.291.   Modul de executare a deciziei de dare a unui avertisment 
CAPITOLUL 25 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 
CU PRIVIRE LA APLICAREA UNEI AMENZI 
Art.292.   Termenele şi modul de executare a deciziei de aplicare a unei amenzi 
Art.293.   Executarea silită a deciziei cu privire la aplicarea amenzii 
Art.294.   Executarea deciziei cu privire la aplicarea unei amenzi, care se percepe pe loc 
Art.295.   Încheierea procedurii de executare a deciziei de aplicare a amenzii 
CAPITOLUL 26 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI CU PRIVIRE 
LA RIDICAREA CONTRA ECHIVALENT A UNUI OBIECT 
Art.296.   Executarea deciziei cu privire la ridicarea contra echivalent a unui obiect 
CAPITOLUL 27 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 
CU PRIVIRE LA CONFISCARE 
Art.297.   Organele, care execută decizia de confiscare 
Art.298.   Modul de executare a deciziei cu privire la confiscare 
Art.299.   Modul de realizare a obiectelor confiscate 
Art.300.   Încheierea procedurii de executare a deciziei cu privire la confiscare 
CAPITOLUL 28 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 
PRIVATIVE DE UN DREPT SPECIAL 
Art.301.   Organele, care execută decizia privată de un drept special 
Art.302.   Modul de executare a deciziei privative de 
                 dreptul de a conduce mijloace de transport 
Art.303.   Modul de executare a deciziei privative de dreptul la vînătoare 
Art.304.   Temeiul şi modul reducerii termenului privării de un  drept special 
Art. 305.   Calcularea termenelor privării de drept special 
CAPITOLUL 29 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 
DE APLICARE A MUNCII CORECŢIONALE 
Art.306.   Executarea deciziei de aplicare a muncii corecţionale 
Art.307.   Termenul de executare a muncii corecţionale 
Art.308.   Obligaţiunile administraţiei întreprinderii, instituţiei şi organizaţiei de la locul       
         executării muncii corecţionale de către contravenient 
Art.309.   Efectele eschivării de la munca corecţională, aplicată 
       pentru comiterea unui act huliganic nu prea grav 
CAPITOLUL 30 



PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI 
DE AREST ADMINISTRATIV 
Art.310.   Executarea sentinţei de arest administrativ 
Art.311.   Modul de executare a arestului administrativ 
CAPITOLUL 31 
PROCEDURA ÎN CADRUL EXECUTĂRII DECIZIEI, PRIVIND REPARAREA 
PAGUBEI MATERIALE PRICINUITE 
Art.312.   Modul şi termenele executării deciziei, privind repararea pagubei materiale pricinuite 
Art.313.   Efectele neexecutării deciziei, privind repararea pagubei materiale pricinuite 
  

 


