
Articolul 54. Încălcarea legislaţiei cu privire  

                         la cultele religioase  

    (1) Împiedicarea libertăţii de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite 

convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia ori convingerile în mod 

individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, de cult şi prin 

îndeplinirea riturilor  

    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 

100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de 

dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 

    (2) Intoleranţa confesională manifestată prin acte care stînjenesc liberul exerciţiu al unui cult religios 

sau prin acţiuni de propagare a urii religioase 

    [Art.54 al.(2) dispoziţia modificată prin LP25 din 04.03.10, MO41-43/26.03.10 art.114] 

    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 

    (3) Exercitarea, în numele unui cult religios ori în nume propriu, a unor practici şi ritualuri care 

contravin Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente 

    [Art.54 al.(3) dispoziţia modificată prin LP25 din 04.03.10, MO41-43/26.03.10 art.114] 

    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 

    (4) Desfăşurarea activităţii religioase de către cetăţeni străini în locuri publice fără anunţarea prealabilă 

a primăriei localităţii respective  

    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale. 

     [Art.54 al.(4) sancţiuna modificată prin LP25 din 04.03.10, MO41-43/26.03.10 art.114] 

    (5) Ofensa adusă sentimentelor religioase ale persoanelor fizice, profanarea obiectelor venerate de 

acestea, a localurilor, monumentelor, a simbolicii lor conceptuale  

    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 

folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore. 

    (6) Încălcarea dreptului exclusiv al cultelor religioase de editare, tipărire şi confecţionare, 

comercializare sau răspîndire în alt mod a obiectelor de cult  

    se sancţionează cu amendă de la 25 la 35 de unităţi convenţionale. 

    (7) Divulgarea tainei mărturisirii de către un deservent al cultului religios  

    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.  

    Articolul 541. Exercitarea fără drept a unei profesii 

                           sau activităţi 

    Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi pentru care este obligatorie deţinerea unei autorizaţii, 

precum şi exercitarea unei profesii sau activităţi în alte condiţii decît cele stabilite, dacă legea prevede că 

aceste acţiuni sînt ilicite, se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore. 

    [Art.541 introdus prin LP102 din 28.05.10, MO135-137/03.08.10; în vigoare 01.01.12] 

    Articolul 542. Încălcarea egalităţii în domeniul muncii 

    (1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine 

etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, orientare sexuală, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică 

sau pe orice alt criteriu, care are ca efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau de tratament la 

angajare sau la concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională, săvîrşită prin: 

    a) plasarea de anunţuri de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează 

anumite persoane; 

    b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei; 

    c) refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională; 
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