Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul I. – Codul Penal nr.985 din 18-04-2002 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.72-74 din 14.04.2009), cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 106 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
,,În cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art.264 și art.266 de către o
persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiuni similare, mijlocul de
transport utilizat la comiterea infracțiunii va fi supus confiscării speciale”.
2. La articolul 13412:
la alineatul (2) sintagma ,,de la 0,3 până la 0,5 g/l” se substituie cu sintagma
,,de la 0,3 până la 0,8 g/l”, iar sintagma ,,de la 0,15 până la 0,3 mg/l” se substituie cu
sintagma ,,de la 0,15 până la 0,5 mg/l”.
la alineatul (3) sintagma ,,de la 0,5 g/l şi mai mult” se substituie cu sintagma
,,de la 0,8 g/l şi mai mult”, iar sintagma ,,de la 0,3 mg/l şi mai mult” se substituie cu
sintagma ,,de la 0,5 mg/l şi mai mult”.
3. La articolul 264:
în dispoziția alineatului (2), la final se completează cu textul „ ,sau care nu
deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de
transport,”
în dispoziția alineatului (4), la final se completează cu textul „ ,sau care nu
deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de
transport,”
în dispoziția alineatului (6), la final se completează cu textul „ ,sau care nu
deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de
transport,”
4. Articolul 2641 se exclude.
5. Articolul 2642 se exclude.
Art.II. Codul Contravențional nr. 218 din 24-10-2008 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.78-84 din 17.03.2017), cu modificările și completările
ulterioare, se modifică, după cum urmează:
1. Codul se completează cu articolul 151 cu următorul cuprins:
„Articolul 151. Starea de ebrietate
(1) Prin stare de ebrietate se înţelege starea de dereglare psihofuncţională a
organismului survenită în urma consumului de alcool, droguri şi/sau alte substanţe cu
efecte similare.
(2) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înţelege starea persoanei care are
concentraţia de alcool în sînge de la 0,3 pînă la 0,5 g/l sau concentraţia vaporilor de
alcool în aerul expirat de la 0,15 pînă la 0,3 mg/l.
(3) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat se înţelege starea persoanei care
are concentraţia de alcool în sînge de la 0,5 g/l şi mai mult sau concentraţia vaporilor
de alcool în aerul expirat de la 0,3 mg/l şi mai mult.”
2. Articolul 36 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

,,Anularea dreptului de a conduce mijloace de transport constă în interzicerea
conducerii oricărui tip de mijloc de transport pe drumurile publice, urmând a fi
aplicată de instanța de judecată în modul stabilit de lege”.
3. Articolul 233 va avea următorul cuprins:
„(1) Conducerea vehicolului de către o persoană care se află în stare de ebrietate
alcoolică cu grad minim sau în stare de ebrietate produsă de droguri şi/sau de alte
substanţe cu efecte similare,
,,se sancţionează cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen
de la 6 luni la 1 an”.
(2) Conducerea vehicolului de către o persoană care se află în stare de ebrietate
alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de droguri şi/sau de alte
substanţe cu efecte similare,
,,se sancţionează cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu
arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile, cu privarea de dreptul de a
conduce mijloace de transport pe un termen de la 1 an la 3 ani”.
„(3) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se
află în stare de ebrietate alcoolică cu grad minim sau în stare de ebrietate produsă de
droguri şi/sau de alte substanţe cu efecte similare,
,,se sancţionează cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen
de la 6 luni la 1 an.
„(4) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se
află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de
droguri şi/sau de alte substanţe cu efecte similare,
,,se sancţionează cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu
arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile, în ambele cazuri cu privarea de
dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 2 ani.
(5) Consumul de alcool, de droguri şi/sau de alte substanţe cu efecte similare de
către conducătorul de vehicul implicat în accident rutier, până la testarea
alcoolscopică sau până la recoltarea probelor biologice în cadrul examenului medical
în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei, cu excepţia consumului de
medicamente cu efecte similare substanţelor psihotrope, după producerea accidentului
de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea au fost administrate
de personal medical autorizat şi au fost impuse de starea de sănătate,
se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen
de la 6 luni la 1 an.
(6) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(5), săvârşite repetat în cursul ultimilor
trei ani de la aplicarea sancțiunii contravenționale,
se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu
arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile, în toate cazurile cu anularea
dreptului de a conduce mijloace de transport.

(7) Acţiunile specificate la alineatele (1)–(5), în cazul în care admiterea la trafic
a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere,
se sancţionează cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu
arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile.
(8) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(5), săvârşite de către o persoană care nu
deţine permis de conducere,
se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu
arest contravenţional pe un termen de până la 15 zile.
(9) Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport
de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de
ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen
medical,
se sancționează cu amendă de la 400 la 500 unități convenționale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu arest
contravenţional pe un termen de până la 15 zile, în toate cazurile cu anularea dreptului
de a conduce mijloace de transport”.
4. Codul se completează cu articolul 233 1 cu următorul cuprins:
,,(1) Participarea conducătorului mijlocului de transport la întreceri, concursuri sau
antrenamente neautorizate pe drumurile publice
se sancționează cu amendă de la 400 la 500 unități convenționale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu arest
contravenţional pe un termen de până la 15 zile, în toate cazurile cu privarea de
dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 2 ani.
(2) Organizarea întrecerilor, concursurilor sau antrenamentelor neautorizate pe
drumurile publice
se sancționează cu amendă de la 400 la 500 unități convenționale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 50 la 60 de ore, sau cu arest
contravenţional pe un termen de până la 15 zile.”
5. La articolul 435 alineatul (2), sintagma ,,cu autorizația judecătorului de
instrucție”, se exclude.
6. Articolul 440 se completează cu alineatul (4 3) cu următorul cuprins:
,,Oprirea de serviciu a vehiculului, de către agentul de circulaţie, pentru
constatarea contravențiilor din domeniul circulației rutiere se admite doar în cazul
încălcării vădite a normelor ce determină circulaţia vehiculelor pe drumurile publice
ale Republicii Moldova, precum şi pe teritoriile adiacente acestora, circumstanțe care
vor fi consemnate în procesul-verbal cu privire la contravenție.”
Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova;
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce
actele sale normative în concordanță cu prevederile acesteia.
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

