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1.1.1. LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132
1.1.2. LP108-XVIII din 17.12.19, MO193-196/29.12.09 art.609;  

în vigoare 01.01.10
1.1.3. LP14 din 26.02.10, MO39-40/23.03.10 art.95
1.1.4. LP25 din 04.03.10, MO41-43/26.03.10 art.114
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1.1.24. LP209 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.621;  
în vigoare 01.07.12
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în vigoare 23.06.12
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1.1.31. LP19 din 23.02.12, MO82-84/27.04.12 art.272 
1.1.32. LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290 
1.1.33. LP67 din 05.04.12, MO92/15.05.12 art.310 
1.1.34. LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
1.1.35. LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330 
1.1.36. LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473 
1.1.37. LP93 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.482;  

în vigoare 20.09.12
1.1.38. LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488 
1.1.39. LP169 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.545 
1.1.40. LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571;  

în vigoare 16.11.12
1.1.41. LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644;  

în vigoare 14.09.12
1.1.42. LP192 din 12.07.12, MO190-192/14.09.12 art.646;  

în vigoare 01.10.12
1.1.43. LP198 din 12.07.12, MO190-192/14.09.12 art.648
1.1.44. LP221 din 19.10.12. MO228/31.10.12 art.732; în vigoare 01.11.12
1.1.45. LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777
1.1.46. LP279 din 07.12.12, MO1-5/04.01.13 art.12
1.1.47. LP101 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.41
1.1.48. LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102
1.1.49. LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104
1.1.50. LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
1.1.51. LP39 din 21.03.13, MO82/12.04.13 art.254
1.1.52. LP41 din 21.03.13, MO75-81/12.04.13 art.235
1.1.53. HCC12 din 04.06.13, MO167-172/02.08.13 art.22;  

în vigoare 04.06.13 
1.1.54. LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398;  

în vigoare 01.07.13 
1.1.55. LP117 din 23.05.13, MO146-151/12.07.13 art.458 
 LP147 din 14.06.13, MO146-151/12.07.13 art.464;  

în vigoare12.08.13
1.1.56. LP139 din 14.06.13, MO152-158/19.07.13 art.477
1.1.57. LP142 din 14.06.13, MO161-166/26/07.13 art.512 
1.1.58. LP145 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.516;  

în vigoare 26.10.13
1.1.59. LP175 din 12.07.13, MO167-172//02.08.13 art.538
1.1.60. LP203 din 12.07.13, MO191-197/06.09.13 art.621;  

în vigoare 06.03.14



1.1.61. LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705 
1.1.62. LP233 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.707 
1.1.63. LP255 din 01.11.13, MO276-280/29.11.13 art.762 
1.1.64. LP262 din 01.11.13, MO284-289/06.12.13 art.778 
1.1.65. LP275 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.801 
1.1.66. LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871;  

în vigoare 01.01.14 
1.1.67. LP287 din 05.12.13, MO27-34/07.02.14 art.63 
1.1.68. LP22 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.181 
1.1.69. LP321 din 23.12.13, MO27-34/07.02.14 art.67;  

în vigoare 07.08.14
1.1.70. LP22 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.181
1.1.71. LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228 
1.1.72. LP41 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.245 
1.1.73. LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247 
1.1.74. LP87 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.353 
1.1.75. LP100 din 12.06.14, MO169-173/27.06.14 art.383
1.1.76. LP100 din 12.06.14, MO169-173/27.06.14 art.383 
1.1.77. LP113 din 03.07.14, MO209-216/25.07.14 art.451 
1.1.78. LP117 din 03.07.14, MO209-216/25.07.14 art.453 
1.1.79. LP321 din 23.12.13, MO27-34/07.02.14 art.67;  

în vigoare 07.08.14 
1.1.80. LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547;  

în vigoare 15.08.14 
1.1.81. LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559 
1.1.82. LP113 din 03.07.14, MO209-216/25.07.14 art.451
1.1.83. LP117 din 03.07.14, MO209-216/25.07.14 art.453
1.1.84. LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547;  

în vigoare 15.08.14
1.1.85. LP159 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.549;  

în vigoare 15.02.15
1.1.86. LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559
1.1.87. LP184 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.620;  

în vigoare 10.10.14 
1.1.88. LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632 
1.1.89. LP34 din 19.03.15, MO93/14.04.15 art.132
1.1.90. LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15
1.1.91. LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170;  

în vigoare 01.05.15
1.1.92. LP95 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.261
1.1.93. LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15
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CoDUL CoNTRAvENțIoNAL  
AL REPUBLICII MoLDovA

Parlamentul adoptă prezentul cod.

Cartea întîi

DREPTUL MATERIAL

Titlul I

PARTEA GENERALĂ

C a p i t o l u l  I

DISPOZIŢII COMUNE

Articolul 1. Legea contravenţională  
 a Republicii Moldova 
(1) Prezentul cod este lege a Republicii Moldova care cuprinde 

norme de drept ce stabilesc principiile și dispoziţiile generale 
și speciale în materie contravenţională, determină faptele ce 
constituie contravenţii și prevede procesul contravenţional și 
sancţiunile contravenţionale.
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(2) În cazurile expres prevăzute în prezentul cod, dispoziţia arti-
colului din cod poate să conţină o normă de trimitere la un 
alt act cu caracter normativ, publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. În asemenea cazuri, exigenţele aplicabile 
normei legii contravenţionale, inclusiv exigenţa de previzibi-
litate, sînt aplicabile și actului normativ respectiv.

(3) Dacă în procesul aplicării unui alt act normativ se constată 
că prevederile acestuia contravin principiilor stabilite în pre-
zentul cod, se aplică prevederile prezentului cod.

Articolul 2. Scopul legii contravenţionale
Scopul legii contravenţionale constă în apărarea drepturilor 

și libertăţilor legitime ale persoanei, apărarea proprietăţii, ordi-
nii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluţionarea cau-
zelor contravenţionale, precum și în prevenirea săvîrșirii de noi 
contravenţii. 

Articolul 3. Acţiunea legii contravenţionale în timp
(1) Caracterul contravenţional al faptei și sancţiunea ei contra-

venţională se stabilesc de prezentul cod în vigoare la mo-
mentul săvîrșirii faptei.

(2) Legea contravenţională care înăsprește sancţiunea sau 
înrăutăţește situaţia persoanei vinovate de săvîrșirea unei 
contravenţii nu are efect retroactiv.

(3) Fapta care, printr-o lege nouă, nu mai este considerată con-
travenţie nu se sancţionează, iar sancţiunea stabilită și nee-
xecutată anterior intrării în vigoare a noii legi nu se execută.

(4) Dacă legea nouă prevede o sancţiune contravenţională mai 
blîndă, se aplică această sancţiune. În cazul aplicării sancţi-
unii din legea veche, această sancţiune se execută în limita 
maximului sancţiunii din legea nouă. Dacă legea nouă nu 
mai prevede o anumită categorie a sancţiunii, sancţiunea de 
o astfel de categorie, stabilită și neexecutată anterior intrării 
în vigoare a noii legi, nu se mai execută.

Art. 2
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(5) Dacă legea nouă prevede o sancţiune mai aspră, contraven-
ţia continuă a cărei săvîrșire a început anterior intrării în vi-
goare a noii legi se sancţionează în conformitate cu legea în 
vigoare la momentul consumării ei.

(6) Timpul săvîrșirii contravenţiei este considerat timpul săvîrșirii 
acţiunii ilicite, iar în cazul inacţiunii, timpul în care trebuia să 
se desfășoare acţiunea pe care contravenientul a omis să o 
efectueze, independent de timpul survenirii urmărilor.

Articolul 4. Acţiunea legii contravenţionale asupra  
 persoanei și în spaţiu 
(1) Contravenţia săvîrșită pe teritoriul Republicii Moldova se 

sancţionează în conformitate cu prezentul cod.
(2) Contravenţia săvîrșită în afara teritoriului Republicii Moldova 

de un cetăţean al ei sau de un apatrid care domiciliază pe te-
ritoriul Republicii Moldova se sancţionează în conformitate 
cu prezentul cod dacă fapta este prevăzută și de legea ţării în 
care a fost săvîrșită, iar persoana nu a fost trasă la răspundere 
în acea ţară.

(3) Nu pot fi supuși răspunderii contravenţionale reprezentan-
ţii diplomatici ai statelor străine sau alte persoane care, în 
conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte sau în conformitate cu legile Republicii 
Moldova, nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţionale 
a Republicii Moldova sau în cazul cărora este înlăturată răs-
punderea contravenţională.

(4) Contravenţia săvîrșită în apele teritoriale sau în spaţiul aerian 
al Republicii Moldova se consideră săvîrșită pe teritoriul Re-
publicii Moldova.

(5) Contravenţia săvîrșită la bordul unei nave maritime sau aeri-
ene care este înregistrată într-un port sau aeroport al Repu-
blicii Moldova și se află în afara spaţiului ei acvatic sau aerian 
se sancţionează în conformitate cu prezentul cod dacă trata-
tele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu 
dispun altfel.

Art. 4
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(6) În temeiul prezentului cod se sancţionează contravenţiile 
săvîrșite la bordul unei nave militare maritime sau aeriene 
aparţinînd Republicii Moldova, indiferent de locul aflării navei.

(7) Se consideră loc al săvîrșirii acţiunii locul în care a fost săvîrșită 
acţiunea prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmări-
lor. În caz de inacţiune, loc al săvîrșirii faptei se consideră locul 
unde trebuia să se desfășoare acţiunea pe care contravenien-
tul a omis să o efectueze, indiferent de timpul survenirii urmă-
rilor.

Articolul 5. Principiul legalităţii
(1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrșirea unei contra-

venţii, nici supus sancţiunii contravenţionale decît în confor-
mitate cu legea contravenţională.

(2) Interpretarea extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie 
a legii contravenţionale sînt interzise.

(3) Legea contravenţională nu urmărește cauzarea de suferinţe fizice 
sau lezarea demnităţii omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, 
nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.

Articolul 6. Principiul egalităţii în faţa legii
(1) Persoanele care au săvîrșit contravenţii sînt egale în faţa legii și a 

autorităţilor publice și sînt supuse răspunderii contravenţionale 
fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă, religie, sex, aparte-
nenţă politică, avere, origine socială sau de orice altă situaţie.

(2) Conform prevederilor Constituţiei, ale altor legi și/sau ale tra-
tatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, 
anumite categorii de persoane pot beneficia de condiţii spe-
ciale de urmărire contravenţională sau de garanţia de a nu fi 
supuse urmăririi și răspunderii contravenţionale.

Articolul 7. Principiul dreptăţii
Persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în 

a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea nor-
melor prezentului cod.

Art. 5
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Articolul 8. Principiul caracterului personal al  
 răspunderii contravenţionale 
(1) Persoana este supusă răspunderii contravenţionale numai 

pentru fapte săvîrșite cu vinovăţie.
(2) Este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana 

care a săvîrșit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevă-
zută de legea contravenţională.

Articolul 9. Principiul individualizării răspunderii  
 contravenţionale și sancţiunii  
 contravenţionale
(1) La aplicarea legii contravenţionale se ţine cont de caracterul 

și de gradul prejudiciabil al contravenţiei, de persoana făp-
tuitorului și de circumstanţele atenuante ori agravante.

(2) Nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii contraven-
ţionale pentru una și aceeași faptă.

C a p i t o l u l  I I

CONTRAVENŢIA. RĂSPUNDEREA 
CONTRAVENŢIONALĂ

Articolul 10. Contravenţia
Constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ili-

cită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, 
săvîrșită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocroti-
te de lege, este prevăzută de prezentul cod și este pasibilă de 
sancţiune contravenţională.

Art. 10
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Articolul 11. Contravenţia continuă
(1) Se consideră contravenţie continuă fapta care se caracteri-

zează prin săvîrșirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a ac-
tivităţii contravenţionale. În cazul contravenţiei continue nu 
există pluralitate de contravenţii. 

(2) Contravenţia continuă se consumă în momentul încetării ac-
ţiunii sau inacţiunii contravenţionale sau al survenirii unor 
evenimente care împiedică această activitate.

Articolul 12. Contravenţia prelungită
(1) Se consideră contravenţie prelungită fapta săvîrșită cu o uni-

că intenţie, caracterizată prin două sau mai multe acţiuni și/
sau inacţiuni contravenţionale identice comise cu un singur 
scop, alcătuind în ansamblu o contravenţie.

(2) Contravenţia prelungită se consumă în momentul săvîrșirii 
ultimei acţiuni sau inacţiuni contravenţionale.

Articolul 13. Tentativa 
Se consideră tentativă de contravenţie acţiunea sau inacţiu-

nea intenţionată, îndreptată nemijlocit spre săvîrșirea unei con-
travenţii care, din cauze independente de voinţa făptuitorului, 
nu și-a produs efectul.

Articolul 14. Vinovăţia
(1) Contravenţia se săvîrșește cu intenţie sau din imprudenţă.
(2) Contravenţia se consideră săvîrșită cu intenţie dacă persoa-

na care a săvîrșit-o își dădea seama de caracterul prejudici-
abil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei pre-
judiciabile, a dorit sau a admis în mod conștient survenirea 
acestor urmări.

(3) Contravenţia se consideră săvîrșită din imprudenţă dacă per-
soana care a săvîrșit-o își dădea seama de caracterul prejudi-
ciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei pre-

Art. 11
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judiciabile, dar considera în mod ușuratic că ele vor putea fi 
evitate, ori nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al ac-
ţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor ei prejudiciabile, deși trebuia și putea să le prevadă.

(4) Dacă, drept rezultat al săvîrșirii cu intenţie a contravenţiei, se 
produc urmări mai grave care, conform legii, atrag înăsprirea 
sancţiunii contravenţionale și care nu erau cuprinse de in-
tenţia persoanei care a săvîrșit-o, răspunderea contravenţio-
nală pentru atare urmări survine numai dacă persoana a pre-
văzut urmările prejudiciabile, dar considera în mod ușuratic 
că ele vor putea fi evitate, sau dacă persoana nu a prevăzut 
posibilitatea survenirii acestor urmări, deși trebuia și putea 
să le prevadă. În consecinţă, contravenţia se consideră inten-
ţionată.

Articolul 15. Răspunderea pentru contravenţia săvîr- 
 șită în stare de ebrietate produsă de  
 alcool sau de alte substanţe

Starea de ebrietate produsă de consumarea voluntară a alco-
olului sau a altor substanţe nu înlătură caracterul contravenţional 
al faptei. Cauzele ebrietăţii, gradul și influenţa ei asupra săvîrșirii 
contravenţiei se iau în considerare la stabilirea pedepsei.

Articolul 16. Răspunderea contravenţională  
 a persoanei fizice
(1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana fizi-

că cu capacitate de exerciţiu care, în momentul săvîrșirii con-
travenţiei, are împlinită vîrsta de 18 ani.

(2) Persoana fizică cu vîrsta între 16 și 18 ani este pasibilă de răs-
pundere contravenţională pentru săvîrșirea faptelor prevă-
zute la art.228–245 și la art.263–311.

(3) În cazul minorului care a săvîrșit o faptă ce se încadrează în 
dispoziţia normei din partea specială a cărţii întîi, agentul 
constatator, procurorul sau instanţa de judecată expediază 

Art. 16
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materialele cauzei contravenţionale autorităţii administraţi-
ei publice locale pentru problemele minorilor. La demersul 
agentului constatator, instanţa de judecată poate aplica faţă 
de minor măsuri de constrîngere cu caracter educativ con-
form art.104 din Codul penal.

(4) Pentru săvîrșirea contravenţiilor în afara exercitării atribu-
ţiilor de serviciu, militarii, cu excepţia militarilor în termen, 
răspund contravenţional conform dispoziţiilor generale. 

(5) Pentru săvîrșirea contravenţiilor, militarii în termen răspund 
în conformitate cu Regulamentul disciplinei militare. 

(6) Persoana cu funcţie de răspundere (persoană căreia, într-o 
întreprindere, instituţie, organizaţie de stat, autoritate pu-
blică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau pro-
vizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei 
însărcinări, anumite drepturi și obligaţii în vederea exercitării 
funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative 
de dispoziţie, organizatorice ori economice) este pasibilă de 
răspundere contravenţională pentru săvîrșirea unei fapte 
prevăzute de prezentul cod în cazul:
a) folosirii intenţionate a atribuţiilor sale contrar obligaţiilor 

de serviciu;
b) depășirii vădite a drepturilor și atribuţiilor acordate prin 

lege;
c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obli-

gaţiilor de serviciu.
(7) În lipsa condiţiilor enunţate la alin.(6), persoana cu funcţie de 

răspundere vinovată de săvîrșirea unei contravenţii răspun-
de conform dispoziţiilor generale. 

Articolul 17. Răspunderea contravenţională  
 a persoanei juridice
(1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana juri-

dică, cu excepţia autorităţilor publice și instituţiilor publice, 
în cazurile prevăzute de prezentul cod, pentru contravenţiile 
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săvîrșite în numele său ori în interesul său de către organele 
sale ori de reprezentanţii acestora dacă aceasta corespunde 
uneia dintre următoarele condiţii:
a) este vinovată de neîndeplinirea sau de îndeplinirea neco-

respunzătoare a dispoziţiilor legii ce stabilesc îndatoriri sau 
interdicţii pentru desfășurarea unei anumite activităţi;

b) este vinovată de desfășurarea unei activităţi ce nu cores-
punde actelor sale constitutive ori scopurilor declarate;

c) fapta care a cauzat sau a creat pericolul cauzării de daune 
în proporţii considerabile unei alte persoane, societăţii ori 
statului a fost săvîrșită în interesul acestei persoane, a fost 
admisă, sancţionată, aprobată, utilizată de organul său 
împuternicit ori de persoana cu funcţie de răspundere.

(2) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazul în care 
norma materială din partea specială a cărţii întîi prevede ex-
pres sancţionarea ei.

(3) Dacă în partea specială a cărţii întîi este prevăzută răspun-
derea contravenţională a persoanei juridice, întreprinderea 
individuală răspunde ca persoană juridică.

(4) Răspunderea contravenţională a persoanei juridice nu ex-
clude răspunderea persoanei fizice pentru contravenţia 
săvîrșită.

Articolul 18. Proporţiile mici
Se consideră de mici proporţii valoarea bunurilor sustrase, 

dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, 
păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală sau va-
loarea pagubei pricinuite care, la momentul săvîrșirii contraven-
ţiei, nu depășește 25 de unităţi convenţionale.

Art. 18
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C a p i t o l u l  I I I

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL 
CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ȘI 

RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

Articolul 19. Cauzele care înlătură caracterul contra- 
 venţional al faptei și răspunderea  
 contravenţională 

Se consideră cauze care înlătură caracterul contravenţional 
al faptei și răspunderea contravenţională:

a) starea de iresponsabilitate;
b) legitima apărare;
c) starea de extremă necesitate;
d) constrîngerea fizică și/sau psihică;
e) iscul întemeiat;
f) cazul fortuit.

Articolul 20. Starea de iresponsabilitate constatată  
 în modul stabilit de lege
(1) Este în stare de iresponsabilitate persoana care săvîrșește 

o faptă aflîndu-se în imposibilitatea de a conștientiza sau a 
dirija acţiunile sale din cauza unei boli psihice cronice, unei 
tulburări temporare a activităţii psihice, a alienării mintale 
sau a unei alte stări psihice patologice.

(2) Nu este pasibilă de răspundere contravenţională persoana 
care a săvîrșit o faptă în stare de responsabilitate, dar care, 
pînă la pronunţarea hotărîrii de sancţionare, s-a îmbolnăvit 
de o boală psihică, lipsită fiind de posibilitatea conștientizării 
sau dirijării acţiunilor sale.

Art. 19
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Articolul 21. Legitima apărare
Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrșește o 

faptă pentru a respinge un atac direct, imediat, material și real, 
îndreptat împotriva sa, împotriva unei alte persoane sau împo-
triva unui interes public.

Articolul 22. Starea de extremă necesitate 
Este în stare de extremă necesitate persoana care săvîrșește 

acţiuni pentru a salva viaţa, integritatea corporală ori sănătatea 
sa, precum și viaţa, integritatea corporală ori sănătatea unei alte 
persoane, un bun preţios al său ori al unei alte persoane, sau 
interesele publice de la un pericol grav iminent, care nu poate 
fi înlăturat altfel.

Articolul 23. Constrîngerea fizică și/sau psihică
(1) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută de prezentul cod 

săvîrșită din cauza unei constrîngeri fizice căreia persoana 
nu i-a putut rezista și care nu putea fi înlăturată în alt mod.

(2) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul 
cod, săvîrșită din cauza unei constrîngeri psihice exercitată 
prin ameninţare cu un pericol iminent, pentru sine ori pen-
tru o altă persoană, care nu putea fi înlăturat în alt mod.

Articolul 24. Riscul întemeiat
(1) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, 

care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscu-
lui întemeiat în atingerea unor scopuri socialmente utile.

(2) Se consideră întemeiat riscul fără de care scopul socialmente 
util nu a putut fi atins, iar persoana care a riscat a luat măsuri 
de prevenire a cauzării de daune intereselor ocrotite de lege.

(3) Nu poate fi considerat întemeiat riscul îmbinat cu bună știinţă 
cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării 
unui dezastru ecologic ori social.

Art. 24
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Articolul 25. Cazul fortuit 
(1) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul 

cod, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu 
putea fi prevăzută.

(2) Nu constituie caz fortuit împrejurările create prin concursul 
contravenţiilor. 

Articolul 26. Înlăturarea răspunderii contravenţionale
Înlăturarea răspunderii contravenţionale pentru fapta ce con-

ţine elementele constitutive ale contravenţiei are loc în cazul:
a) renunţării benevole la săvîrșirea contravenţiei;
b) contravenţiei neînsemnate, tentativei; 
c) împăcării victimei cu făptuitorul; 
d) prescripţiei răspunderii contravenţionale;
e) amnistiei.

Articolul 27. Renunţarea benevolă la săvîrșirea  
 contravenţiei

Este renunţare benevolă la săvîrșirea contravenţiei încetarea 
acţiunii îndreptată nemijlocit spre săvîrșirea contravenţiei dacă 
persoana este conștientă de posibilitatea finalizării faptei.

Articolul 28. Contravenţia neînsemnată, tentativa
În cazul contravenţiei neînsemnate, organul (persoana cu 

funcţie de răspundere) împuternicit să rezolve cazul poate în-
lătura răspunderea contravenţională limitîndu-se la adresarea 
unei observaţii verbale făptuitorului. Se consideră neînsemnată 
tentativa de contravenţie sau contravenţia pentru care prezen-
tul cod prevede în calitate de sancţiune maximă aplicarea unei 
amenzi de pînă la 10 unităţi convenţionale.
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Articolul 29. Împăcarea victimei cu făptuitorul
Procesul contravenţional pornit încetează în cazul împăcă-

rii victimei cu făptuitorul în contravenţiile prevăzute la art.78, 
art.96 alin.(1), (2), art.100, 101, 103, 105, 242. Împăcarea este 
personală. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, 
împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Persoanele cu 
capacitate de exerciţiu limitată se pot împăca cu încuviinţarea 
reprezentanţilor lor legali.

Articolul 30. Prescripţia răspunderii contravenţionale
(1) Prescripţia înlătură răspunderea contravenţională.
(2) Termenul general de prescripţie a răspunderii contravenţio-

nale este de 3 luni. 
(21) Termenul special de prescripţie pentru contravenţiile prevă-

zute în capitolul XV al cărţii întîi este de 12 luni. 
(3) Termenul de prescripţie curge de la data săvîrșirii contraven-

ţiei.
(4) În cazul contravenţiei continue și contravenţiei prelungite, 

termenul de prescripţie curge de la data săvîrșirii ultimei ac-
ţiuni sau a inacţiunii.

(5) Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale este de un an.
(6) Se consideră că nu a fost supus răspunderii contravenţionale 

contravenientul:
a) a cărui răspundere contravenţională a fost înlăturată;
b) care a executat integral sancţiunea;
c) în a cărui privinţă procesul contravenţional a încetat. 

Articolul 31. Amnistia
(1) Amnistia este actul care are ca efect înlăturarea răspunderii 

contravenţionale și a executării sancţiunii contravenţionale, 
reducerea sau comutarea sancţiunii contravenţionale.

(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă și nici 
asupra drepturilor victimei.

Art. 31


