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Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art. 195),
cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După articolul 242 se completează cu articolul 2421 şi 2422 cu următorul
cuprins:
„Articolul 2421 Manipularea unui eveniment
(1) Încurajarea, influenţarea sau instruirea unui participant la un eveniment
sportiv sau un eveniment propus pentru pariere să întreprindă acţiuni care ar
produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obţine un
avantaj sub orice formă, care nu i se cuvine, pentru sine sau pentru o altă persoană,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi
convenţionale sau cu închisoare de până 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 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 1000 la
3000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate pe un termen de până la 3 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni, săvârşite de către un antrenor, agent al sportivului,
membru al juriului, proprietar al clubului sau persoană care face parte din
conducerea organizaţiei sportive,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 de unităţi
convenţionale sau cu închisoare de la 2 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 2 la 5 ani.
„Articolul 2422 Pariurile aranjate
(1) Parierea pe un eveniment sportiv sau alt eveniment propus pentru pariere,
fie comunicarea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării
acestui eveniment, cu intenţia determinării acestora să participe la pariul respectiv,
săvârşită de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei
înţelegeri în privinţa trucării acestui eveniment,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi
convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se

pedepseşte cu amendă de la 1000 la 3000 de unităţi convenţionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.
(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1):
a) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 de unităţi convenţionale
sau cu închisoare de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în
mărime de la 7000 la 10000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.”

2. La articolul 333:
la alineatul (1) după cuvintele „care lucrează pentru o astfel de organizaţie” se
introduc cuvintele „de către un participant la un eveniment sportiv sau un
eveniment propus spre pariere”, iar după cuvintele „în exercitarea funcţiei sale sau
contrar acesteia” se introduc cuvintele „fie în cadrul unui eveniment sportiv sau
unui eveniment propus spre pariere”;
3. La articolul 334:
la alineatul (1) după cuvintele „care lucrează pentru o astfel de organizaţie” se se
introduc cuvintele „de către un participant la un eveniment sportiv sau un
eveniment propus spre pariere”, iar după cuvintele „în exercitarea funcţiei sale sau
contrar acesteia” se introduc cuvintele „fie în cadrul unui eveniment sportiv sau
unui eveniment propus spre pariere”;
Art. II. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14
martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art. 447),
cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 1328:
la alineatul (2) după „art. 236 alin. (2)” se completează cu „art. 2421, art.2422”
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