LE G E
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Se completează cu articolele 13414 și 134 15 cu următorul cuprins:
,,Articolul 13414. Medic
Prin medic, în sensul art. 160, 161, 212, 213 și 287 din prezentul cod, se
înțelege persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 4 din Legea nr. 264/2005
cu privire la exercitarea profesiunii de medic, inclusiv medicul rezident, în condițiile
art. 41 din Legea nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic.
Articolul 13415. Lucrător medical
Prin lucrător medical, în sensul art. 212 alin. (4), art. 213 și 287 din prezentul
cod, se înțelege orice altă persoană, cu excepția medicului, care are studii medicale
și calitatea de angajat al unei instituții medico-sanitare publice sau private și care
prestează populației servicii de sănătate, astfel cum sunt definite prin Legea
nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului.”
2. La articolul 212, în dispoziția alineatului (4), cuvintele ,,de către un lucrător
medical” se substituie cu cuvintele ,,de către un medic sau un lucrător medical”.
3. La articolul 287, în dispoziția alineatului (2) se introduce litera d) cu
următorul cuprins:
,,d) împotriva medicului sau a lucrătorului medical aflat în exercițiul
funcțiunii”.
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Art. II. – Articolul 772 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.
218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84,
art. 100), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
,,Articolul 772. Ultragierea medicului sau a lucrătorului medical
(1) Ultragierea medicului sau a lucrătorului medical, adică jignirea
premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale a acestuia, în exerciţiul
funcţiunii
se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice.
(2) Ultragierea medicului sau a lucrătorului medical însoţită de acte de
huliganism şi/sau vătămare corporală, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune,
se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice sau cu arest contravenţional de până la 15 zile.”
Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
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