Proiect

LEGE
pentru modificarea Capitolului IX din Partea specială a Codului penal
al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. Capitolul IX, Partea specială din Codul penal al Republicii Moldova
nr.985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74,
art.195), cu modificările şi completările ulterioarele, se modifică şi se completează după
cum urmează:

1) Articolul 223:
În denumire capitolului cuvântul ,,ecologice” se substituie cu sintagma ,,de mediu”.
alineatul (1) sintagma „securităţii ecologice” se substituie cu cuvintele „de
mediu”;
după cuvântul „ proiectarea” se introduce cuvântul „evaluarea,avizarea”;
după cuvântul „construcția” se introduc cuvintele „reconstrucția, lichidarea,
demolarea”;
după cuvântul „științifice” se introduc cuvintele „locative, educaționale,
culturale”;
după textul „dacă aceasta a” se introduc cuvintele „cauzat daune în proporții
mari”, iar textul ,,provocat: a) mărirea esenţială a nivelului radiaţiei; b) daune sănătăţii
populaţiei; c) pieirea în masă a animalelor; d) alte urmări grave,” se exclude;
în sancţiunea alineatului (1), textul „la 2 la 5 ani” se substituie cu textul „până la
3 ani”, textul ,,până la 5 ani” se substituie cu cuvintele,, până la 3 ani”.
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
”(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat:
a) depășirea nivelului radiaţiei;
b) daune sănătăţii populaţiei;
c) pieirea în masă a animalelor;
c) pieirea animalelor din cartea roșie;
d) daune în proporții deosebit de mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 10 ani, iar persoana
juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 9000 unităţi convenţionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei
juridice.”

articolul se completează cu aliniatul (3) cu următorul cuprins:
”(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat din imprudență
decesul persoanei, se pedepsește cu închisoare pe un termen de la 3 la 7 ani.”

2) Articolul 225:
alineatul (1) textul „persoană cu funcție de răspundere” se substituie cu cuvintele
„persoană publică și/sau persoană cu funcție de demnitate publică”;
litera a) cuvintele ,,îmbolnăvire în masă a” se substituie cu sintagma ,,daune
sănătății”;
litera b) cuvintele ,,în masă a” se exclud;
litera c) după cuvântul ,,persoanei” se introduc cuvintele ,,din imprudență”;
litera d), cuvintele „alte urmări grave” se substituie cu cuvintele „daune în
proporții mari”.
alineatul (2) după cuvintele „aceleași acțiuni soldate cu” se introduce sintagma
„daune în proporții deosebit de mari sau”, iar după cuvântul ,,persoane” se introduc
cuvintele ,,din imprudență”.

3) Articolul.226:
În denumire cuvintele ,,ecologice” se substituie cu sintagma ,,de mediu”.
alineatul (1) textul „persoană cu funcție de răspundere” se substituie cu textul
„persoană publică și/sau persoană cu funcție de demnitate publică”; iar cuvântul
,,ecologice” se substituie cu sintagma ,,de mediu”;
litera a) cuvintele ,,în masă a” se exclud;
litera b) cuvintele ,,în masă a” se exclud;
litera c) după cuvântul ,,persoanei” se introduc cuvintele ,,din imprudență”;
litera d) textul „alte urmări grave” se substituie cu textul „daune în proporții
mari”;
alineatul (2) după textul „aceleași acțiuni soldate cu” se introduce textul „daune în
proporții deosebit de mari ori”, iar după cuvintele ,,mai multor persoane” se introduce
sintagma ,,din imprudență”.

4) Articolul 227:
alineatul (1) textul „de manipulare cu substanțe nocive” se substituie cu textul „și
metodelor de gestionare a substanțelor nocive, deșeuri”, după cuvântul „chimice” se
introduce cuvântul „radioactive”, iar textul „dacă aceasta a cauzat daune: a) sănătăţii
populaţiei; b) mediului; c) producţiei agricole” se substituie cu textul „în cantități și/sau
concentrații care a schimbat caracteristicile sau proprietățile solului”.
în sancţiunea alineatului (1) textul „închisoare până la 2 ani” se substituie cu
textul „închisoare până la 4 ani”.
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
,,(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu daune:
a) sănătăţii populaţiei;
b) mediului în proporții mari;
c) producţiei agricole în proporții mari.

în sancțiunea aliniatului (1) textul ,,închisoare până la 5 ani” se substituie cu
textul ,,închisoare până la 6 ani”.
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
” (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1):
a) soldate cu daune în proporții deosebit de mari mediului;
b) săvârşite în zona situaţiei ecologice excepţionale sau în zona unei calamităţi
naturale;
c) urmate de decesul persoanei din imprudenţă,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 2500 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de la 6 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime
de la 5000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate sau cu lichidarea persoanei juridice”.
5) Codul se completează cu articolul 2271 cu următorul cuprins:
”Articolul 2271 . Exploatarea neautorizată a solului.
(1) Exploatarea neautorizată a solului manifestată prin compactare, decopertare,
înmlăștinire sau amestec soldat cu diminuarea fertilității, dacă aceasta a cauzat:
a) daune mediului valoarea cărora este mai mare sau egală cu 500 unități
convenționale;
b) erodare, prăbușiri sau alunecări de teren;
c) însușirea solului în cantități valoarea cărora este mai mare sau egală cu 250
unități convenționale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime
de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate.
(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu daune în proporții mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 1150 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
2500 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate.”
6) Articolul 228:
alineatul (1) cuvântul „toxice” se exclude, iar textul „dacă aceasta a provocat: a)
prăbuşiri sau alunecări de proporţii ale terenului; b) poluarea apelor subterane, creând
pericol pentru sănătatea populaţiei; c) decesul persoanei din imprudenţă; d) alte urmări
grave” se substituie cu textul „dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari mediului”;
în sancţiunea alineatului (1), textul „închisoare până la 5 ani” se substituie cu
textul „închisoare până la 3 ani”.
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
”Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat:
a) prăbuşiri sau alunecări de proporţii ale terenului;
b) poluarea apelor subterane;
c) decesul persoanei din imprudenţă;
d) daune în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de
la 8000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate”.
7) Codul se completează cu articolul 2281 cu următorul cuprins:
”Articolul 2281 . Folosirea ilicită a subsolului
(1) Folosirea neautorizată a subsolului, adică extragerea și/sau însușirea
substanțelor minerale utile, inclusiv prin încălcarea limitelor perimetrului minier,
efectuarea lucrărilor contrar proiectelor tehnice coordonate și aprobate, schemelor
tehnologice, planurilor de dezvoltare a lucrărilor miniere, proiectelor de recultivare a
terenurilor și schimbare a destinației, precum și depozitarea deșeurilor deasupra
substanțelor minerale, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1500 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de până la 4 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime
de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate.
(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat:
a) prăbuşiri sau alunecări de proporţii ale terenului;
b) poluarea apelor subterane și ale subsolului;
c) decesul persoanei din imprudenţă;
d) daune în proporții deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de
la 8000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate.”

8) Codul se completează cu articolul 2282 cu următorul cuprins:
”Articolul 2282. Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor
de respectare a legislației cu privire la protecția mediului.
(1) Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor legale de către
o persoană publică asupra respectării legislației cu privire la protecția mediului, dacă
aceasta a cauzat daune în proporții mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de până la 4 ani.
(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat:
a) prăbuşiri și/sau alunecări ale terenului;
b) decesul persoanei din imprudenţă;
c) daune în proporții deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de
la 8000 la 10000 unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.”
9) Articolul 229:
alineatul (1) textul „dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile
regnului animal sau vegetal, resurselor piscicole, silviculturii, agriculturii sau sănătăţii
populaţiei ori a provocat decesul persoanei” se substituie cu textul „ce depășesc
parametrii microbiologici și/sau concentrațiile maximal admisibile de substanțe poluant”;

în sancţiunea alineatului (1) textul „de până la 5 ani” se substituie cu textul „de
până la 3 ani”.
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
”(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1) dacă au fost cauzate daune în proporții mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1150 până la 2000 unități
convenționale sau cu închisoare de la 2 până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește
cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
”(3) Aceleași acțiuni dacă au cauzat:
a) daune în proporții deosebit de mari,
b) decesul persoanei din imprudență,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește
cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

10) Codul se completează cu articolul 229¹ cu următorul cuprins:
”Articolul 229¹ Bararea sau modificarea neautorizată a cursului de apă.
(1) Bararea sau modificarea neautorizată a cursului de apă care curge în mod
natural, dacă aceasta cauzat:
a) secarea în totalitate/parțială a unui sau mai multe corpuri de apă;
b)micșorarea volumului de apă ce a afectat alimentarea cu apă a populației,
adăparea animalelor și/sau irigare;
c) reducerea regnului animal și/sau vegetal;
d) daune în proporții mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de până la 5 ani.
(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat:
a) prăbuşiri și/sau alunecări ale terenului;
b) decesul persoanei din imprudenţă;
c) daune în proporții deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de la 3 până la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în
mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale, cu privarea de a exercita o anumită
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
11) Articolul 230:
denumirea articolului se modifică din „Poluarea aerului” în „Poluarea aerului
atmosferic”;
alineatul (1) sintagma „normelor stabilite,” se substituie cu textul „emisiilor
limitat admisibile și/sau concentrațiilor maximal admisibile,”, după cuvântul „emisiei”
se introduce cuvintele „sau evacuării”, iar sintagma „ori a provocat decesul persoanei”
se exclude.

în sancţiunea alineatului (1) textul „închisoare până la 5 ani” se substituie cu
textul „închisoare până la 2 ani”,
articolul se completează cu alin.(2) cu următorul cuprins:
”(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1), dacă acestea au provocat:
a) pieirea animalelor;
b) daune în proporții mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1150 la 2000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime
de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate.”
articolul se completează cu alin.(3) cu următorul cuprins:
”(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) soldate cu:
(a) daune în proporții deosebit de mari;
(b) decesul persoanei din imprudență,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte
cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de
a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
12) Articolul 231:
în denumirea articolului cuvântul „forestiere” se substituie cu cuvântul
„silvice”;
alineatul (1) se modifică și se expune în următoarea redacție:
”Tăierea, ruperea și/sau scoaterea din rădăcini a arborilor și arbuștilor din
fondul forestier sau spațiilor verzi, precum și a vegetației silvice din afara fondului
forestier săvârșită:
a) în proporţii ce depăşesc 500 de unităţi convenţionale;
b) de persoane responsabile de protecţia şi paza vegetaţiei forestiere sau
cu autorizarea de către acestea a recoltării de masă lemnoasă cu încălcarea legii și altor
acte normative,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare
de până la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate pe un termen de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu
amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate”
articolul se completează cu alin.(2) cu următorul cuprins:
”(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1) săvârșite în proporții mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1150 la 2000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de 2 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se
pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
articolul se completează cu alin.(3) cu următorul cuprins:

”(3) Tăierea ilegală a vegetației silvice din ariile naturale protejate de stat, dacă
aceasta a provocat daune mediului, valoarea cărora este mai mare sau egală cu 250 unități
convenționale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale
sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani, iar persoana
juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 9000 unităţi convenționale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.”
13) Codul se completează cu articolul 2311 cu următorul cuprins:
”Articolul 2311. Reducerea suprafeței masivelor vegetale
(1) Reducerea suprafeței masivelor vegetale prin ocuparea neautorizată, în
întregime sau în parte, a terenurilor din zonele suburbane și zonele verzi, inclusiv spațiile
verzi, zonele de protecție și zonele sanitare, terenurilor fondului silvic și a terenurilor
fondului apelor,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale, sau
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare
de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2500 la
4000 unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a exercita o
anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
14) Articolul 232:
în denumirea articolului cuvântul „forestiere” se substituie cu cuvântul
„silvice”;
alineatul (1) după cuvântul,,deteriorarea” sintagma ,,în proporții mari” se
substituie cu cuvântul ,,în proporții ce depășesc 500 unități convenționale”, după
sintagma „masivelor forestiere” se introduce textul„și/sau a sectoarelor silvice și a
spațiilor verzi, zonelor de protecție și zonelor sanitare”, iar sintagma ,,în urma folosirii
imprudente a focului sau a unor surse de pericol sporit” se exclude;
articolul se completează cu alin.(2) cu următorul cuprins:
”(2) Acțiunile prevăzute la alin.(1) săvârșite în proporții mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare
de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la
7000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau
cu lichidarea persoanei juridice.”

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

