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  Parlamentul Republicii Moldova 

 

ADRESĂ 
 

La 27 iunie 2017 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 22 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 328 alineatul (1) din Codul penal al Republicii 

Moldova nr. nr. 985-XV din 18 aprilie 2002. 

Prin această Hotărâre, Curtea a declarat neconstituțional textul „intereselor publice sau” din alineatul 

(1) al articolului 328 din Codul penal și a recunoscut constituțional textul „dacă aceasta a cauzat 

daune în proporţii considerabile […] drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice 

sau juridice”. 

Curtea a observat că art. 328 alin. (1) din Codul penal, prevăzând o infracțiune materială, include 

„interesul public” în urmările prejudiciabile ale acesteia, însă norma de trimitere (art. 126 alin. (2)din 

același cod), în temeiul căreia se evaluează in concreto prejudiciul cauzat în fiecare caz, nu stabilește 

expressis verbis interesul public ca valoare socială care poate fi determinată și nici nu indică criterile 

de evaluare a acesteia. Astfel, Curtea a menționat că atribuirea unor fapte infracționale concrete ca 

prejudiciind „interesul public”, in abstracto, nu poate satisface cerința de claritate și previzibilitate și 

totodată constituie o interpretare a legii penale extensivă și defavorabilă persoanei. 

Cu referire la mărimea prejudiciului cauzat, Curtea a menționat că art. 126 alin.(1) și (1/1) din Codul 

penal cuantifică (1) daunele cauzate în proporții mari și (2) daunele cauzate în proporții deosebit de 

mari. Astfel, la determinarea proporţiilor mari și deosebit de mari legiuitorul a prevăzut drept bază de 

calcul salariul mediu lunar pe economie prognozat, stabilit prin hotărâre de Guvern, în vigoare la 

momentul săvârșirii faptei, după cum urmează: 

- proporții mari - mai mult de 20 de salarii; 

- proporții deosebit de mari - mai mult de 40 de salarii.  

 

Daunele în proporții mici, care determină atragerea la răspundere în temeiul Codului contravențional 

(art.18), constituie daunele care la momentul săvârșirii contravenției nu depășesc 20% din 

cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs la 

data săvârșirii faptei. 

 

Astfel, Curtea a constatat că, potrivit prevederilor legale enunțate, daunele care se înscriu în limitele 

dintre daunele în proporții mici și daunele în proporții mari urmează a fi încadrate, după caz, ca 

fiind esențiale sau considerabile. 
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În același timp, Curtea a observat că legiuitorul a instituit la art. 126 alin. (2) din Codul penal criterii 

subiective de delimitare între daune „considerabile” și daune „esențiale”, care se apreciază doar în 

funcție de însemnătatea bunurilor pentru victimă și alte circumstanțe care influențează starea sa 

materială.  

 

Curtea a constatat că o reglementare expresă privind cuantumul daunelor „esențiale” și 

„considerabile” a existat în redacția inițială a Codului penal, adoptat la 18 aprilie 2002, care însă au 

fost excluse prin Legea nr.211 din 29 martie 2003. 

 

Prin urmare, ţinând cont de sarcina care revine legiuitorului de a reglementa gravitatea vătămării 

rezultate din comiterea unei fapte penale și valoarea pagubei, Curtea subliniază necesitatea stabilirii 

de către Parlament în legea penală a unui prag valoric al daunei considerabile și esențiale pentru 

excluderea estimărilor subiective. 

 

De asemenea, având în vedere faptul că noțiunea „interes public” se regăsește în mai multe 

componențe de infracțiuni și contravenții, și în acest sens urmează a fi efectuate modificările de 

rigoare cu luarea în considerare a raționamentelor expuse în hotărârea Curții. 

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea 

solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării 

acesteia în termenele prevăzute de lege. 

 

 

 

 

 Preşedinte                                 Tudor PANȚÎRU  
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