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Articolul 140. Propaganda războiului
(1) Propaganda războiului, răspîndirea de informaţii tendenţioase ori inventate, instigatoare la război
sau orice alte acţiuni orientate spre declanşarea unui război, săvîrşite verbal, în scris, prin intermediul
radioului, televiziunii, cinematografului sau prin alte mijloace,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la
6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Săvîrşirea acţiunilor prevăzute la alin.(1) de o persoană cu funcţie de demnitate publică
[Art.140 al.(2) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
se pedepseşte cu amendă de la 500 la 1.000 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 pînă la 5 ani.
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Articolul 140 . Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea
în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau
conservarea, transferarea directă sau indirectă,
păstrarea, transportarea armelor de distrugere
în masă
(1) Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau
conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor chimice, armelor
biologice, armelor nucleare, dispozitivelor explozive nucleare ori a altor arme de distrugere în masă cu
încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale sau ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la
8 la 12 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu

amendă în mărime de la 5.000 la .8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o
anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea acesteia.
(2) Aceleaşi acţiuni:
b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de
o organizaţie criminală;
d) soldate cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari;
e) soldate cu decesul persoanei
se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 20 de ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în
mărime de la 8.000 la 10.000 unităţi convenţionale cu lichidarea acesteia.
(3) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau
transportarea echipamentului, a materialului, a softului sau a tehnologiei aferente care contribuie esenţial
la proiectarea, producerea sau livrarea armelor de distrugere în masă cunoscînd că acest echipament,
material, soft sau tehnologie sînt destinate acestui scop
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de
pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în
mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate
pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
(4) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau
transportarea materiei prime, a materialului fisionabil special, a echipamentului sau a materialului
proiectat sau preparat pentru prelucrarea, utilizarea sau producerea materialului fisionabil special
cunoscînd că această materie, acest material sau echipament este destinat pentru a fi utilizat în
activitatea de explozii nucleare sau în altă activitate nucleară care contravine tratatelor internaţionale la
care Republica Moldova este parte
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a
cetăţenilor
Încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, garantate prin Constituţie şi prin alte legi, în dependenţă
de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială,
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie:
a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;
b) soldată cu daune în proporţii considerabile,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3
ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 177. Încălcarea inviolabilităţii vieţii
personale
(1) Culegerea ilegală sau răspîndirea cu bună-ştiinţă a informaţiilor, ocrotite de lege, despre viaţa
personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimţămîntul ei
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată
în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
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(1 ) Culegerea ilegală a informaţiilor menţionate la alin.(1), fără consimţămîntul persoanei, cu utilizarea
mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore.
(2) Răspîndirea informaţiilor menţionate la alin.(1):
a) într-un discurs public, prin mass-media;
b) prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 1 an, sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei
juridice, în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale.
Articolul 178. Violarea dreptului la secretul
corespondenţei
(1) Violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor şi altor trimiteri poştale, al
convorbirilor telefonice şi înştiinţărilor telegrafice, cu încălcarea legislaţiei,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 200 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată
în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) cu folosirea situaţiei de serviciu;
b) prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei;
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
se pedepseşte cu amendă de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, sau cu privarea de dreptul
de a ocupa anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
Articolul 179. Violarea de domiciliu
(1) Pătrunderea sau rămînerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul
acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, precum şi percheziţiile şi cercetările ilegale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2
ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3
ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) cu folosirea situaţiei de serviciu;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani.
Articolul 180. Încălcarea intenţionată a legislaţiei
privind accesul la informaţie
Încălcarea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a procedurii legale de asigurare
şi de realizare a dreptului de acces la informaţie, încălcare ce a cauzat daune în proporţii considerabile
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei care a solicitat informaţii referitoare la ocrotirea
sănătăţii populaţiei, la securitatea publică, la protecţia mediului,
se pedepseşte cu amendă de la 150 la 300 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului
electoral sau a activităţii organelor electorale
Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii
organelor electorale:
a) săvîrşită prin blocarea sau atacarea localurilor secţiilor de votare prin orice mijloc şi în orice formă;
b) săvîrşită prin sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale;
c) săvîrşită cu periclitarea vieţii persoanei;
d) însoţită de vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) soldată cu alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
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Articolul 181 . Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale alegătorului pentru a-l
determina să-şi exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare,
prezidenţiale, locale ori în cadrul referendumului

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore sau cu închisoare
de pînă la 3 ani.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile care au imprimate simbolul
concurentului electoral şi/sau conţin un slogan electoral, a căror valoare per unitate nu depăşeşte două
unităţi convenţionale.
[Art.1811 introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea
întrunirilor
(1) Violarea dreptului la libertatea întrunirilor prin împiedicarea ilegală a desfăşurării mitingului,
demonstraţiei, manifestaţiei, procesiunii sau oricărei alte întruniri ori a participării cetăţenilor la acestea fie
prin constrîngerea lor la participare:
a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;
b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
c) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
a) săvîrşită cu aplicarea armei sau a altor obiecte care au servit drept armă ori au fost special adaptate
pentru vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate;
c) soldată cu cauzarea de daune în proporţii mari;
d) soldată cu alte urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 185. Atentarea la persoană şi la drepturile
cetăţenilor sub formă de propovăduire
a credinţelor religioase şi de îndeplinire
a riturilor religioase
Organizarea, conducerea sau participarea activă la un grup a cărui activitate, desfăşurată sub formă
de propovăduire a credinţelor religioase şi de îndeplinire a riturilor religioase, este însoţită fie de cauzarea
de daune sănătăţii cetăţenilor, fie de alte atentate la persoană sau la drepturile acesteia, fie de instigarea
cetăţenilor la refuzul de a îndeplini obligaţiile cetăţeneşti
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
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Articolul 185 . Încălcarea dreptului de autor
şi a drepturilor conexe
(1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, dacă este în proporţii mari, săvîrşită prin:
a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii de
întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în
special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare,
importului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fonograme în
scopurile menţionate, sau orice altă formă de valorificare a obiectelor dreptului de autor sau ale
drepturilor conexe în scopul obţinerii profitului, fără acordul titularului de drepturi;
b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, precum
şi depozitarea în scopurile menţionate sau altă valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în
orice mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, în momentul controlului, contractele
de autor încheiate cu titularii de drepturi;
c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de
echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile
organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin
Internet;
d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre apartenenţa şi
limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l poate
induce în eroare pe beneficiar;
e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decît cele pentru suporturile materiale

specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de
fonograme valorificate fără consimţămîntul titularului de drepturi;
f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de
protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea
de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei privind administrarea dreptului de autor şi a
drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de
protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe;
g) însuşirea paternităţii ori constrîngerea la copaternitate
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu
amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o
anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(2) Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau depozitarea ilegală a
marcajelor de control, falsificarea acestora, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu
amendă în mărime de la 2000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o
anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), săvîrşite:
a) de două sau de mai multe persoane;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) prin constrîngere fizică sau psihică;
d) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la
3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 10 000 de unităţi
convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau
cu lichidarea persoanei juridice.
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[Art.185 în redacţia LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
Articolul 1852. Încălcarea dreptului asupra obiectelor
de proprietate industrială
(1) Răspîndirea informaţiilor privind invenţia, modelul de utilitate, desenul sau modelul industrial, soiul
de plantă, topografia circuitului integrat fără consimţămîntul autorului (creatorului) sau al succesorului său
în drepturi, pînă la publicarea oficială a datelor din cererea de înregistrare, de către o persoană căreia
aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în alt mod, precum şi însuşirea
frauduloasă de către un terţ a calităţii de autor al invenţiei, al modelului de utilitate, al desenului sau al
modelului industrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului integrat sau constrîngerea la coautorat ,
care au cauzat daune în proporţii mari,
[Art.1852 al.(1) modificat prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
[Art.1852 al.(1) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(2) Utilizarea fără consimţămîntul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza
identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi a identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor
acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului, aplicarea
semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj în cazul mărcilor
tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn spre comercializare sau comercializarea ori stocarea
lor în acest scop, sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul
produselor sub acest semn, utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea
semnului în scopurile menţionate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au
cauzat daune în proporţii mari,
[Art.1852al.(2) în redacţia LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000
de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5

ani.
[Art.1852 al.(2) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(21) Utilizarea comercială directă sau indirectă a unei denumiri de origine/indicaţii geografice
înregistrate pentru produsele neacoperite de înregistrare în măsura în care aceste produse sînt
comparabile cu cele înregistrate sub această denumire sau în măsura în care această utilizare permite de
a profita de reputaţia denumirii protejate, precum şi uzurparea, imitarea sau evocarea asociaţiilor legate
de o denumire de origine/indicaţie geografică înregistrată, chiar dacă originea adevărată a produsului
este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori este însoţită de o expresie, cum
ar fi „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitaţie” ori de alte expresii similare, indicarea falsă sau înşelătoare
cu privire la provenienţa, originea, natura sau calităţile esenţiale ale produsului, care figurează pe produs
sau pe ambalajul acestuia, în publicitate, precum şi utilizarea în calitate de ambalaj a unui recipient de
natură să creeze o impresie eronată în privinţa originii produsului, desfăşurarea unor practici susceptibile
să-l inducă în eroare pe consumator în ceea ce priveşte originea adevărată a produsului, precum şi
îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de
unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5
ani.
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[Art.185 al.(2 ) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
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(2 ) Orice practică susceptibilă să-l inducă în eroare pe consumator referitor la o denumire a
specialităţii tradiţionale garantate, orice imitare a unei denumiri înregistrate şi rezervate conform legislaţiei
cu privire la protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate,
orice folosire în comerţ a denumirilor de produse care ar putea fi confundate cu denumirile specialităţilor
tradiţionale garantate înregistrate cu rezervarea denumirii conform legislaţiei cu privire la protecţia
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, orice uzurpare
abuzivă sau înşelătoare a menţiunii „Specialitate tradiţională garantată” şi a simbolului naţional asociat
acesteia, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii
mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de
unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5
ani.
2
2
[Art.185 al.(2 ) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
3
(2 ) Utilizarea ilegală în sensul alin. (21) a unei denumiri de origine/indicaţii geografice neînregistrate,
protejate în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, precum şi îndemnarea
terţilor la efectuarea acestor acţiuni, săvîrşite în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de
unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5
ani.
[Art.1852 al.(23) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(3) Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în
circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului, folosirea de procedee, ceea ce
constituie invenţii sau modele de utilitate ori include obiectul invenţiei sau al modelului de utilitate
protejate, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului,
efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au
cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000
de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5
ani.
2
[Art.185 al.(3) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(4) Fabricarea, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie
economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului obţinut prin aplicarea desenului sau modelului

industrial protejate, dacă acest produs, integral sau într-o măsură substanţială, este o copie a desenului
sau a modelului industrial protejate, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare
din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea
acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000
de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5
ani.
[Art.1852 al.(4) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(5) Producerea, reproducerea, condiţionarea în scop de înmulţire, oferirea spre vînzare, vînzarea sau
alte forme de comercializare, importul, exportul sau stocarea în aceste scopuri a materialului soiului de
plantă pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate
fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune
în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000
de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5
ani.
[Art.1852 al.(5) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(6) Reproducerea topografiei circuitului integrat sau a unei părţi a acesteia, importul, exportul, oferirea
spre vînzare, vînzarea sau distribuirea în orice alt mod în scopuri comerciale a topografiei circuitului
integrat pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate
fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune
în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000
de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5
ani.
[Art.1852 al.(6) sancţiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
(7) Acţiunile de la alin.(1), (2), 21), (22), (23), (3), (4), (5) şi (6) săvîrşite:
[Art.1852 al.(7) dispoziţie modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
b) de două sau mai multe persoane;
c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) prin constrîngere fizică sau psihică;
e) în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă de la 3.000 la 5.000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5
ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.
Articolul 1853. Declaraţiile intenţionat false în documentele
de înregistrare ce ţin de protecţia proprietăţii
intelectuale
Declaraţiile intenţionat false, operarea intenţionată cu înscrieri false în documentele ce ţin de protecţia
proprietăţii intelectuale, precum şi falsificarea documentelor necesare eliberării titlului de protecţie,
perfectarea intenţionată a documentelor falsificate sau prezentarea intenţionată de documente cu date
care subminează autoritatea solicitantului de protecţie a obiectului de proprietate intelectuală
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000
de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5
ani.
Articolul 204. Divulgarea secretului adopţiei
Divulgarea secretului adopţiei contrar voinţei adoptatorului, săvîrşită de o persoană obligată să
păstreze faptul adopţiei ca un secret profesional sau de serviciu,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni, în toate

cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate
pe un termen de 2 ani.
Articolul 225. Tăinuirea de date sau prezentarea
intenţionată de date neautentice
despre poluarea mediului
(1) Tăinuirea datelor sau prezentarea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de
către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală,
precum şi de către o persoană juridică, a datelor neautentice despre avariile cu poluare excesivă a
mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa sau
sănătatea populaţiei, precum şi despre starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului, dacă
aceasta a provocat din imprudenţă:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
b) pieirea în masă a animalelor;
c) decesul persoanei;
d) alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 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 la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la
1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni soldate cu decesul a două sau mai multor persoane
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în
mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate
sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 259. Accesul ilegal la informaţia computerizată
(1) Accesul ilegal la informaţia computerizată, adică la informaţia din calculatoare, de pe suporţii
materiali de informaţie, din sistemul sau reţeaua informatică, al unei persoane care nu este autorizată în
temeiul legii sau al unui contract, depăşeşte limitele autorizării ori nu are permisiunea persoanei
competente să folosească, să administreze sau să controleze un sistem informatic ori să desfăşoare
cercetări ştiinţifice sau să efectueze orice altă operaţiune într-un sistem informatic, dacă este însoţit de
distrugerea, deteriorarea, modificarea, blocarea sau copierea informaţiei, de dereglarea funcţionării
calculatoarelor, a sistemului sau a reţelei informatice şi dacă a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu violarea sistemelor de protecţie;
d) cu conectarea la canalele de telecomunicaţii;
e) cu folosirea unor mijloace tehnice speciale;
f) cu utilizarea ilegală a calculatorului, sistemului sau reţelei informatice, în scopul săvîrşirii uneia dintre
infracţiunile prevăzute la alin.(1), la art.2601–2603, 2605 şi 2606;
g) în privinţa informaţiei protejată de lege;
h) în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3
ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale
cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 260. Producerea, importul, comercializarea sau
punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor
tehnice sau produselor program
Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a

mijloacelor tehnice sau produselor program, concepute sau adaptate, în scopul săvîrşirii uneia dintre
infracţiunile prevăzute la art.237, 259, 2601–2603, 2605 şi 2606
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2
la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2601. Înterceptarea ilegală a unei transmisii
de date informatice
Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu
sînt publice şi care sînt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se
efectuează în cadrul unui sistem informatic
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2
la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2602. Alterarea integrităţii datelor informatice
ţinute într-un sistem informatic
Modificarea, ştergerea sau deteriorarea intenţionată a datelor informatice ţinute într-un sistem
informatic ori restricţionarea ilegală a accesului la aceste date, transferul neautorizat de date informatice
dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, dobîndirea, comercializarea sau punerea la
dispoziţie, sub orice formă, a datelor informatice cu acces limitat, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în
proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2
la 5 ani.
Articolul 2603. Perturbarea funcţionării sistemului informatic
(1) Perturbarea funcţionării unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea,
ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la aceste date, dacă
aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 700 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu
amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
(2) Aceeaşi acţiune:
a) săvîrşită din interes material;
b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 700 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3
la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale sau
cu lichidarea întreprinderii.
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Articolul 260 . Producerea, importul, comerciali zarea
sau punerea ilegală la dispoziţie a parolelor,
codurilor de acces sau a datelor similare
(1) Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal,
a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parţial la un
sistem informatic în scopul săvîrşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.237, 259, 260–2603, 2605 şi
2606, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2
la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite din interes material;
b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
d) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3

la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
Articolul 2605. Falsul informatic
Introducerea, modificarea sau ştergerea ilegală a datelor informatice ori restricţionarea ilegală a
accesului la aceste date, rezultînd date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în
vederea producerii unei consecinţe juridice
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2
la 5 ani.
Articolul 2606. Frauda informatică
(1) Introducerea, modificarea sau ştergerea datelor informatice, restricţionarea accesului la aceste date
ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu
material pentru sine sau pentru altul, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 9 ani.
Articolul 261. Încălcarea regulilor de securitate
a sistemului informatic
Încălcarea regulilor de colectare, prelucrare, păstrare, difuzare, repartizare a informaţiei ori a regulilor
de protecţie a sistemului informatic, prevăzute în conformitate cu statutul informaţiei sau gradul ei de
protecţie, dacă această acţiune a contribuit la însuşirea, denaturarea sau la distrugerea informaţiei ori a
provocat alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată
în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau
fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen
de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi
convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
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Articolul 261 . Accesul neautorizat la reţelele şi
serviciile de telecomunicaţii
(1) Accesul neautorizat la reţelele şi/sau serviciile de telecomunicaţii cu utilizarea reţelelor şi/sau
serviciilor de telecomunicaţii ale altor operatori, dacă acesta a cauzat daune în proporţii mari,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă
la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi
convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceeaşi acţiune:
b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşită cu violarea sistemelor de protecţie;
d) săvîrşită cu folosirea mijloacelor tehnice speciale;
e) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de
pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi
convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
Articolul 281. Comunicarea mincinoasă cu
bună-ştiinţă despre actul de terorism
Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre pregătirea unor explozii, incendieri sau a altor acţiuni
care periclitează viaţa oamenilor, cauzează daune materiale în proporţii mari sau provoacă alte urmări
grave
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 315. Divulgarea datelor urmăririi penale
(1) Divulgarea datelor urmăririi penale contrar interdicţiei persoanelor care efectuează urmărirea

penală
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată
în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
(2) Divulgarea intenţionată a datelor urmăririi penale de către persoana care efectuează urmărirea
penală sau de către persoana abilitată cu controlul asupra desfăşurării urmăririi penale, dacă această
acţiune a cauzat daune morale sau materiale bănuitului, învinuitului, martorului, părţii vătămate sau
reprezentanţilor acestora ori dacă l-a făcut pe vinovat să se eschiveze de la răspundere,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
Articolul 316. Divulgarea datelor privind măsurile
de securitate aplicate faţă de judecător
şi participanţii la procesul penal
(1) Divulgarea datelor privind măsurile de securitate aplicate faţă de judecător, executorul
judecătoresc, partea vătămată, martor sau alţi participanţi la procesul penal, precum şi faţă de rudele
apropiate ale acestora, dacă fapta a fost săvîrşită de către o persoană căreia aceste date i-au fost
încredinţate în virtutea atribuţiilor de serviciu,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă
la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune care a provocat urmări grave
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă
la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate
pe un termen de pînă la 3 ani.
Articolul 344. Divulgarea secretului de stat
(1) Divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat de către o persoană căreia aceste informaţii i-au
fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, dacă nu constituie
trădare de Patrie sau spionaj,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă
la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 345. Pierderea documentelor ce conţin
secrete de stat
Pierderea documentelor ce conţin secrete de stat, precum şi a obiectelor datele despre care constituie
secret de stat, de către o persoană căreia aceste documente sau obiecte i-au fost încredinţate, dacă
pierderea a fost un rezultat al încălcării regulilor stabilite de păstrare a documentelor sau obiectelor
menţionate şi a cauzat urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă
la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate
spre aţîţarea vrajbei sau dezbinării
naţionale, rasiale sau religioase
Acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise şi electronice,
îndreptate spre aţîţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei şi
demnităţii naţionale, precum şi limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje,
directe sau indirecte, cetăţenilor în funcţie de apartenenţa lor naţională, rasială sau religioasă,
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 250 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată
în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 366. Insultarea militarului

Insulta adusă şefului de către subaltern, precum şi subalternului de către şef, în timpul îndeplinirii
obligaţiilor legate de serviciul militar,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare
de pînă la 6 luni.

