
 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Apărării Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

2. Serviciul de Informații 

și Securitate 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

3. Curtea Supremă de 

Justiție 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

4. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Ministerul Afacerilor Interne a examinat proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV 

din 10 februarie 2000, și reieșind din limitele competențelor funcționale, 

comunică lipsa de obiecții în raport cu amendamentele propuse. 

 

Suplimentar, se consider judicios completarea art. 24
1
 cu o condiție 

suplimentară de care instanța de judecată va ține cont în procesul exercitării 

controlului asupra actelor administrative emise referitoare la securitatea 

națională, exercitarea regimului stării excepționale, la măsurile de urgență 

luate de autoritățile  publice în vederea combaterii calamităților naturale, 

incendiilor, epidemiilor, epizootilor și altor fenomene similare, și anume 

“imposibilitatea efectivă a administrației publice de a emite actul în condiții 

obișnuite”, reieșind din pct. 70 al Hotărîrii Curții Constituționale nr. 5 din 

11 februarie 2014 “Pentru controlul constituționalității prevederilor 

articolului 4 lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 

10 februarie 2000” 

În acest sens, de menționat că exercitarea controlului existenței 

circumstanței prenotate va determina lipsa competențelor legale ale 

autorităților publice privind emiterea actului respectiv în condiții obișnuite, 

astfel justificîndu-se excesul de putere al autorității publice sau invers, 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 



existența situației excepționale și a interesului public care a determinat 

emiterea actului administrativ respectiv. 

5. Serviciul Protecției 

Civile și Situațiilor 

Excepționale 

La art. 24
1
 lit. a) să fie expusă în următoarea redacție: 

“a) existența situației excepționale sau a riscului iminent de producere a 

acesteia la data la care a fost emis actul;”  

Sintagma propusă inițial, presupune permanent activități post-situație 

excepțională, care din punct de vedere juridic ar avea efect însă nu neapărat 

și eficiență. De  exemplu, evacuarea (chiar și forțată) populației trebuie 

realizată pînă la apariția situației excepționale. Sau, achiziția unor mărfuri 

(de exemplu saci pentru nisip pentru construcția digurilor temporare de 

protecție împotriva inundațiilor) este mult mai eficientă, dacă are loc 

imediat în localitatea periclitată (chiar dacă prețul nu este cel mai mic), 

decît valoarea consecințelor produse de situație excepțională. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 3 al Legii 

securității statului nr. 618 din 31 

octombrie 1995, prin “securitatea 

statului” se înțelege totalitatea 

măsurilor întreprinse întru 

descoperirea, prevenirea şi 

contracararea la timp a ameninţărilor la 

adresa securităţii statului. La fel, 

conform prevederilor art. 1 al Legii nr. 

212 din 24 iunie 2004 cu privire la 

regimul stării de urgență, de asediu, și 

de război, acțiunile întreprinse în cadrul 

stărilor excepționale au, prin esență, 

caracter provizoriu, menite de a preveni 

și lichida survenirea anumitor 

consecințe negative cu caracter politic, 

economic, militar sau social. Un 

asemenea caracter provizoriu le au și 

măsurile de urgență luate de autoritățile 

publice în vederea combaterii 

calamităților naturale, incendiilor, 

epidemiilor, epizootilor și altor 

fenomene similare. 

6. Aparatul Președintelui 

Republicii Moldova 

Deși în art. 24
1
 din proiectul specificat este prevăzută sintagma “acte 

administrative referitoare la securitatea națională” nu sînt incluse expres 

actele administrative emise în cadrul stării de urgență, asediu și război, 

instituite în temeiul Legii nr. 212-XV din 24 iunie 2004 privind regimul 

stării de urgență, de asediu și de război. Lipsa reglementărilor în acest sens 

ar putea duce la contestarea abuzivă a unor astfel de acte administrative și 

blocarea reacției statului în cadrul anumitor situații de criză. 

Nu se acceptă. 

În sensul prezentului proiect, la pct. 

3 care se completează cu articolul 24
1
,  

prin “stări excepționale” se înțelege atît 

regimul stării de urgență cît și de 

asediu, precum și de război în 

conformitate cu Legea nr. 212-XV din 



În contextul celor expuse, considerăm oportună completarea, pct. 3 al 

articolului unic al proiectului actului legislative dat, după cum urmează: 

După cuvintele “națională a Republicii Moldova,” cu textul “la 

exercitarea stării de urgență, asediu, război, precum și”.  

24 iunie 2004 privind regimul stării de 

urgență, de asediu și de război. 

7. Centrul pentru 

Drepturile  Omului 

Susținem acest proiect de lege deoarece este elaborate întru aducerii în 

concordanță a Legii contenciosului administrative cu cerințele Hotărîrii 

Curții Constituționale nr. 5 din 11.02.2014. 

Odată ce Curtea Constituțională s-a expus printr-o hotărîre asupra acestei 

chestiuni, efectele acesteia sunt general obligatorii pentru toate autoritățile 

publice, deoarece potrivit prevederilor art. 134 și 140 din Constituția 

Republicii Moldova, Curtea Constituțională este unica autoritate de 

jurisdicție constituțională în Republica Moldova și hotărîrile acesteia sînt 

definitive și nu pot fi atacate. Iar potrivit prevederilor alin. (1) art. 28 din 

Legea cu privire la Curtea Constituțională, actele Curții Constituționale sînt 

acte oficiale și executorii, pe întreg teritoriul țării, pentru toate autoritățile 

publice și pentru toate persoanele juridice și fizice. 

Se acceptă. 

 

 

                                                     MINISTRU                                                   Oleg EFRIM 


