LEGE
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență,
de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137,
art. 696), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (2), după cuvintele „Dispozițiile Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova” se introduc cuvintele „se publică pe pagina web
oficială a Guvernului și”;
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va asigura
actualizarea și evidența permanentă a dispozițiilor emise.”
Art. II. – Articolul 761 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, se modifică după cum urmează:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau
combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică stabilite de
autoritățile competente,
se sancționează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenționale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 700 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.”
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articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Săvârșirea repetată a aceleiași contravenții prevăzute la alin. (1) pe
parcursul aceluiași an calendaristic de către o persoană sancționată anterior, printr-o
hotărâre/decizie definitivă, pentru această contravenție
se sancționează cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată
persoanei juridice.”
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 450 la 500” se substituie cu textul
„de la 50 la 150”.
Art. III. – Articolul 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a
sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183),
cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (41) și (42) cu următorul
cuprins:
„(41) Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se
publică pe pagina web oficială a Guvernului.
(42) Comisia națională extraordinară de sănătate publică va asigura actualizarea
și evidența permanentă a hotărârilor emise.”
Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
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