Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova
nr.122/2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251, art.699),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art. 269 va avea următorul cuprins:
„ Articolul 269. Competenţa organului de urmărire penală al Centrului
Național Anticorupție
Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează
urmărirea penală în cazul:
1) infracțiunilor prevăzute la art.1811, 1812, 2391 alin.(3), 324–329, 3302,
332-335 și 3521 din Codul penal și infracțiunilor comise cu folosirea situației de
serviciu prevăzute la art.190, 191 din Codul penal, în ambele cazuri dacă au fost
săvârșite de:
a) persoane cu funcții de demnitate publică potrivit art.123 alin.(3) din Codul
penal, cu excepția primarilor și viceprimarilor satelor și comunelor, consilierilor
locali ai satelor și comunelor și cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol;
b) funcționarii publici de conducere de nivel superior;
c) executori judecătoreşti;
d) administratori autorizaţi;
e) membri ai consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori din băncile
comerciale;
f) persoane ce reprezintă conducerea întreprinderilor de stat și a societăților
pe acțiuni cu capital majoritar de stat;
g) persoane ce reprezintă conducerea băncilor comerciale;
h) secretarul Consiliului Suprem de Securitate, șeful Marelui Stat Major al
Armatei Naționale, alte persoane cu funcții de răspundere din cadrul Statului Major
General al Forțelor Armate, precum și de persoane care dețin gradul militar de
general sau un grad special corespunzător acestuia;
2) infracțiunilor prevăzute la art. 1811, 2421, 2422, 324-326, 333, 334 din
Codul penal dacă valoarea banilor, bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor
sub orice formă și altor foloase pretinse, promise, acceptate, oferite, date sau primite
depășește 4000 u.c.;
3) infracțiunii prevăzute la art.1812 din Codul penal, dacă valoarea finanțării,
resurselor administrative, donațiilor, alocațiilor de la bugetul de stat și/sau

mijloacelor din fondul electoral utilizate la săvârșirea infracțiunii depășește 4000
u.c.;
4) infracțiunilor prevăzute la art.239, 240, 2422, 327, 328, 329 și 335 din
Codul penal, dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 20.000
u.c.;
5) infracțiunii prevăzute la art.243 din Codul penal, dacă obiectul spălării
banilor provine din oricare din infracțiunile date în competența sa conform
prezentului articol ori dacă a fost descoperită de aceasta și nu se cunoaște
infracțiunea asociată spălării banilor;
6) altor infracțiuni, în situații de indivizibilitate sau conexitate a cauzelor,
potrivit art.42 alin. alin.(2) și (3) din prezentul cod, în coraport cu infracțiunile date
în competența sa conform prezentului articol.”
2. La art.270 alin.(1) pct.1 lit.h) și pct.(2) lit.c) se exclude;
3. La art.2701 alin.(1) se exclud cifrele „1811, 1812, 2421, 2422,” și textul „şi în
cazul infracţiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu, prevăzute la
art.190 şi 191 din Codul penal:”
4. La art.2701 alin.(1) pct.1) literele „a), b), e), f), g), h) și i)” se exclud;
5. La art.2702 :
5.1. alin.(1):
- la lit.b) cifra „346” se substituie cu cifra „345”;
- litera c) se exclude;
- lit.d) va avea următorul cuprins:
„d) infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat în sensul
art.46 din Codul penal, cu excepția celor menționate la art.270 1 alin.(1)
din prezentul cod ”
- lit.e) se completează cu următorul text: „ ,cu excepția celor menționate
la art.2701 alin.(1) din prezentul cod”.
5.2. alin.(3) se exclude.
Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
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