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Comisiajuridică, numiri şi imunităţi
Raport
asupra proiectului de Iege pentru completarea Codului penai al Republicii
Moldova nr.985/2002
(nr. 228 din 05.07.2018)
(lectura 11)

Comisia juridică, numiri i imunităţi a examinat proiectul de Iege pentru
completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 prezentat cu titlu
de iniţiativă legislativă de către deputatul în Parlament, domnul Adrian
Lebedinschi i comunică următoarele.
Prezentul proiect de lege propune completarea art. 1 09 alin.( 1) din Codul
penal, astfel încît actul de înlăturare a răspunderii penale prin împăcarea părţilor
să fie extins i pentru infracţiunea prevăzută la art.264 alin.(1) din Codul penal,
care sancţionează fapta de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere
sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce
mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a
integrităţii corporale sau a sănătăţii.
Proiectul de lege a fost aprobat în primă lectură în edinţa plenară din 1
noiembrie 2018.
Proiectul de lege sus-menţionat a fost avizat pozitiv de majoritatea
Comisiilor permanente. Amendamente din partea deputaţilor nu au parvenit.
Astfel,proiectul de lege urmează a fi promovat în varianta iniţială.
Intru respectarea regulilor de tehnică legislativă, Comisia juridică atrage
atenţie asupra faptului că poti•ivit art.63 alin.(3) din Legea nr.100/2017 cu
privire la actele normative, în cazul în care se modifică un singur articol sau
punct dintr-un singur act normativ, în denumirea actului de modificare se face
referire expresă Ia articolul sau punctul modificat şi la actul normativ respectiv.
In rezultatul dezbaterilor, Comisia juridică, numiri i imunităţi, cu votul
unanim al membrilor prezenţi, propune proiectul de lege nr.228 din 05.07.2018
spre examinare i adoptare în a doua lectură în cadrul edinţei plenare a
Parlamentului.
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