Biroului Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi
art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de iniţiativă
legislativă proiectul de lege pentru completarea Codului penal al Republicii
Moldova.
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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru completarea Codului penal
al Republicii Moldova

Parlamentul adoptă prezintă lege organică.
Articol unic. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie
2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu
modificările ulterioare, se completează cu articolul 2012 cu următorul cuprins:
”Articolul 2012. Abandonul de familie.
Săvârşirea de către persoana, care are obligaţia legală de întreţinere faţă de
minor, a uneia dintre următoarele acțiuni:
a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau
morale;
b) neîndeplinirea intenționată a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege;
c) neplata intenționată, timp de 5 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale
judecătorească,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 180 de
ore sau cu închisoare de până la 2 ani.

Președintele Parlamentului

Nota informativă
la proiectul de Lege pentru completarea Codului penal
al Republicii Moldova

În conformitate cu Legea Supremă familia constituie elementul natural şi
fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
Familia la rândul său, are obligațiunea de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea
copiilor. În vederea dezvoltării respectivelor prevederi constituționale, Codul
Familiei
instituie față de părinți obligațiunea de întreținere a copiilor,
reglementând condițiile în care există o asemenea responsabilitate. Astfel, în
conformitate cu dispozițiile Codului familiei, părinții sânt obligaţi să-și educe și să
întrețină copiii, să poartă răspundere pentru dezvoltarea lor fizică, intelectuală şi
spirituală.
Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului adoptată de către
Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989 impune o nouă atitudine faţă de
problemele actuale ale copiilor, una dintre ele fiind problema abandonului.
Abandonul reprezintă cea mai gravă formă de neglijare a copilului. Copilul
abandonat este acel copil ai cărui părinți biologici renunță la asumarea
responsabilității îngrijirii, și satisfacerii nevoilor fundamentale de dezvoltare ale
copilului, separându-se fizic de acesta, înainte ca această responsabilitate sa fie
preluată de o instituție abilitată.
Deasemenea, abandonul prin definiție contravine prevederilor Convenţiei
ONU cu privire la Drepturile Copilului. Articolul 7 din Convenție stabilește că
copilul după naştere are dreptul de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi crescut de
aceştia, iar art. 18 prevede că părinţii poartă răspundere pentru creşterea şi
dezvoltarea copilului. În situaţia unui copil abandonat aceste drepturi și obligațiuni
nu sânt respectate. În vederea prevenirii și combaterii acestui fenomen social,
Convenția impune statelor părți obligațiunea de a lua toate măsurile legislative,
administrative, sociale şi educative corespunzătoare pentru protejarea copilului
împotriva oricăror forme de violenţă, de abandon sau de neglijenţă.
Deşi, abandonul de familie ca fenomen nu implică agresivitate, este relevant
faptul, că neîndeplinirea obligaţiilor familiale reprezintă o formă de neglijenţă cu
efecte drastice asupra integrităţii fizice, psihice şi morale a celui aflat în nevoie.
Legislația actuală a Republicii Moldova nu conține reglementări efective ce
ar veni să asigure protecția copilului împotriva abandonului și măsuri pentru
prevenirea acestui fenomen. Cadrul legislativ prevede răspunderea

contravențională cu amendă de la 5 la 20 unități convenționale pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi sau de către
persoanele care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire
a copilului. Este de relatat faptul că acest fenomen ia o amploare îngrijorătoare. În
Republica Moldova abandonul familial este un fenomen obișnuit, care se datorează
nu în ultimul rând cadrului legal prea blând pentru cei care ași părăsesc familia și
copiii.
Pericolul social pe care îl reprezintă abandonul de familie aduce atingere
copiilor și instituției familiei, care sunt considerate valori sociale primordiale în
societate. Din aceste considerente, fapta respectivă urmează a fi incriminata și
sancționata de legea penală.
Necesitatea instituirii unui cadru normativ adecvat pentru ocrotirea relaţiilor
de convieţuire între părinți și copii, decurge din faptul că, prin săvârşirea oricărei
fapte de natură ce aduce atingere acestor valori, se generează o stare de pericol
grav, ori se încalcă drepturile reglementate şi ocrotite de lege. În consecinţă,
ocrotirea relaţiilor privind convieţuirea socială se realizează prin incriminarea şi
sancţionarea corespunzătoare a faptelor de încălcare a acestor relaţii, fapte care
prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni.
Astfel, prin prezenta inițiativă legislativă se propune amendarea Codului
penal în sensul stabilirii răspunderii penale pentru săvârşirea de către persoana,
care are obligaţia legală de întreţinere faţă de minor, a acțiunii de părăsire, alungare
sau lăsare fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale; neîndeplinirea
intenționată a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege; neplata intenționată, timp
de 5 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească.
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