
E X T R A S 

  
din Codul Penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18.04.2002 

cu privire la articolele care se referă la sfera gazificării 

 

Articolul 194. Însuşirea sau utilizarea ilicită a energiei electrice, termice sau a 

gazelor naturale 

(1) Însuşirea energiei electrice, termice sau a gazelor naturale ori utilizarea ilicită a 

acestora evitînd sistemele de evidenţă instalate în modul stabilit sau prin acestea, 

dar deteriorate de consumator, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari, se 

pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.500 unităţi convenţionale sau cu 

muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore. 

 

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari se pedepsesc 

cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de 240 de ore. 

 

Articolul 197. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor 

(1) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, dacă aceasta a cauzat 

daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1000 

unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 240 de 

ore. 

(2) Aceleaşi acţiuni: 

a) săvîrşite prin incendiere, explozie sau prin o altă modalitate periculoasă; 

b) săvîrşite din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă; 

c) săvîrşite asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către aceasta a 

obligaţiilor de serviciu sau obşteşti; 

d) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei 

se pedepsesc cu închisoare de pînă la 6 ani. 

 

Articolul 293. Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi folosire a 

substanţelor uşor inflamabile sau corozive 

Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi folosire a substanţelor 

uşor inflamabile sau corozive, precum şi expedierea ilegală prin poştă sau bagaj a 

acestor substanţe, 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. 

 

 



Articolul 298. Încălcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice 

Încălcarea regulilor de exploatare a staţiilor de producere, a liniilor de transportare 

şi distribuire a energiei electrice şi termice, a conductelor de transportare a 

combustibilului, dacă aceasta a provocat: 

a) decesul unei persoane; 

b) alte urmări grave, 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

 

Articolul 352. Samavolnicia  

(1) Samavolnicia, adică exercitarea unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar 

şi prin încălcarea ordinii stabilite, dacă s-au cauzat daune în proporţii mari 

intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor 

fizice sau juridice, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 

de ore. 

(2) Aceeaşi acţiune: 

c) însoţită de ameninţare cu moartea ori cu vătămarea integrităţii corporale sau a 

sănătăţii; 

d) însoţită de aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate; 

e) însoţită de nimicirea bunurilor 

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de pînă la 4 ani. 

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2): 

b) însoţite de aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă sau sănătate; 

c) săvîrşite cu aplicarea armei; 

d) soldate cu daune în proporţii deosebit de mari; 

e) soldate cu alte urmări grave, 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani. 

 

Notă:  

* Conform prevederilor alin.2, art. 64 Cod Penal „Amenda se stabileşte în unităţi 

convenţionale. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei.” 

* Conform prevederilor alin.1, art. 126 Cod Penal „Se consideră proporţii deosebit 

de mari, proporţii mari valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, 

distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste 

frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de 

persoane, care, la momentul săvîrşirii infracţiunii, depăşeşte 5.000 şi, respectiv 

2.500 unităţi convenţionale de amendă.” 


