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L E G E  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Articolul 2 din Legea nr. 296-XIII din 23 noiembrie 1994 pentru 

interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor 

politice (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 1995,  nr.1, art. 3), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

la alineatul doi, sintagma „Curtea  de Apel” se substituie cu sintagma 

„judecătoria de la sediul pîrîtului”; 

la alineatul trei, în ambele cazuri, cuvintele „raionale (orăşeneşti)” se 

substituie cu cuvintele „raionale, municipale (de sector)”, iar în propoziția a doua 

cuvintele „prin recurs” se substituie cu cuvintele „cu apel”; 

la alineatul patru, sintagma ”Curții de Apel” se substituie cu sintagma 

”instanțelor competente”. 

 

Art. II. - La articolul 20 alineatul (1) din Legea nr. 344-XIII din 23 

decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 3-4, art.51), cu modificările 

ulterioare, cuvintele ”şi examinează în calitate de primă instanţă cele mai 

complicate cauze  civile, administrative şi penale” se exclud.  

 

 

Art. III. - Codul electoral nr. 1381-XIII  din  21 noiembrie 1997 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1. Articolul 20: 

la alineatul (4) sintagma „Curţii Supreme de Justiţie” se substituie cu 

sintagma „judecătoriei de la sediul Comisiei Electorale Centrale”; 

se completează cu alineatul (4
1
) cu următorul cuprins: 

„(4
1
) Hotărîrea instanței de fond, în termen de 3 zile, poate fi atacată cu apel 

la Curtea de Apel Chișinău. Apelul se examinează în termen de  5 zile.”;  

la alineatul (5) sintagma „Curţii Supreme de Justiţie” se substituie cu 

sintagma „definitive a instanței judecătorești competente”. 

2. La articolul 26 alineatul (1) litera p) și articolul 36 alineatul (2) sintagma 

„Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu sintagma „judecătoriei de la 

sediul reclamantului”. 



3. La articolul 66 alineatul (3) sintagma „Curtea de Apel Chişinău” se 

substituie cu sintagma „judecătoria de la sediul pîrîtului”. 

4. Articolul 68: 

alineatul (5) se exclude; 

la alineatele (6) și (7) cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul „apel”, la 

cazul gramatical respectiv. 

 

Art. IV. – La articolul 35 alineatul (4) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 

1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr.1-4, art. 2), cu modificările ulterioare, cuvintele „prin 

completele specializate pentru asigurări sociale ale curţilor de apel” se substituie cu 

cuvintele „de către instanțele judecătorești competente”. 

 

Art. V. - Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din  10 februarie 

2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 

octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, noțiunea de „instanță de contencios administrativ” va avea 

următorul cuprins „ judecătoriile abilitate prin lege cu înfăptuirea 

controlului judecătoresc al legalității actelor administrative emise de 

autoritățile publice în activitatea de organizare a executării și de 

executare în concret a legii , precum și de gestionare a domeniului 

public.”; 

2. La articolul 5, litera (e) se exclude. 

3. Articolele 6, 7, 8, 10, 12, 13 se abrogă. 

4. Articolul 25, alineatul (2) se exclude. 

5. Articolul 30 se abrogă; 

3. La articolul 11 cuvintele „sau  curţile de apel” se exclud. 

 

Art. VI. - La articolul 11 alineatul (2) prima propoziție din Legea 

sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr.130-132, art.919), sintagma „Curţii Supreme de Justiţie” se 

substituie cu sintagma „judecătoriei de la sediul reclamantului”. 

 

 Art. VII.  - La articolul 41 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova 

nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, ediţie specială din 9 decembrie 2005), cu  modificările ulterioare, 

sintagma   „Curtea Supremă de Justiţie” se substituie cu sintagma „judecătoria de 

la sediul pîrîtului”. 

 

Art. VIII – Articolul 17 din Legea nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu 

privire la Agentul Guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 

nr.208-211, art.932) se modifică după cum urmează: 



la alineatul (4) cuvintele „Procurorul General” se substituie cu cuvintele 

„Ministerul Justiţiei”; 

alineatul (5) se exclude. 

 

Art. IX – Articolul 161
2
 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 

443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

la alineatele (4) și (6) cuvîntul „Hotărîrea” se substituie cu cuvîntul 

“Încheierea”. 

 

Art. X - Legea nr.371-XVI din 1 decembrie 2006 cu privire la asistenţa 

juridică internaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr.14-17, art.42), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

la articolul 63, alineatul (8), cuvintele „la Curtea de Apel Chișinău” se 

exclud; 

la articolul 92 cuvintele “la Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu 

sintagma ”în judecătoria de la sediul pîrîtului”. 

  

Art. XI – La articolul 25 alineatul (2) și alineatul (4), articolul 56 alineatul 

(1), articolul 70 alineatul (1) și alineatul (3) din Legea nr. 161-XVI din  12 iulie 

2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 577) sintagma „Curtea de Apel  

Chişinău” se substituie cu sintagma „judecătoria în jurisdicţia căreia este sediul 

AGEPI”. 

 

Art. XII – Legea nr. 294-XVI  din  21 decembrie 2007 privind partidele 

politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu 

modificările ulterioare: 

1. La articolul 8 alineatul (4) sintagma „Curtea de Apel Chişinău” se 

substituie cu sintagma „judecătoria de la sediul pîrîtului”; 

2. Articolul 21: 

alineatul (3) cuvintele „prin hotărîre a Curţii de Apel Chişinău” se substituie 

cu cuvintele „prin hotărîrea definitivă a judecătoriei de la sediul reclamantului”; 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Hotărîrea judecătoriei de la sediul reclamantului, în termen de 10 zile, 

poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău. Apelul va fi examinat în 

termen de  15 zile.” 

alinatul (7) sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu sintagma 

„judecătoriei de la sediul pîrîtului”. 

3. Articolul 22: 



la alineatul (1) litera c) și la alineatul (2), în ambele cazuri, sintagma „Curţii 

de Apel Chişinău” se substituie cu sintagma „judecătoriei de la sediul 

reclamantului”; 

la alineatele (3) și (4) sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu 

sintagma „instanţei de judecată”. 

4.La articolul 29, alineatul (2), cuvintele „curții de Apel Chișinău” se 

substituie cu cuvintele „judecătoria de la sediul pîrîtului”. 

4. La articolul 31 alineatul (3) în prima propoziţie sintagma „Curţii 

Supreme de Justiţie” se substituie cu sintagma „judecătoriei de la sediul”, iar în 

propoziția a doua sintagma „Curtea Supremă de Justiţie” se substituie cu sintagma 

„Judecătoria competentă”. 

 

Art. XIII – Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 

mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99–101, art. 362) se 

modifică după cum urmează: 

1. La articolul 20: 

la alineatul (1) sintagma „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu 

sintagma „judecătoria în jurisdicţia căreia este sediul AGEPI”; 

la alineatul (3) sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu sintagma 

„judecătoriei în jurisdicţia căreia este sediul AGEPI”. 

2. La articolul 21 alineatul (1), articolul 22 alineatul (1), articolul 32
1 

alineatul (1),  articolul 32
2 

alineatul (1),  articolul 48
 
 alineatul (4), articolul 56, 

articolul 57, articolul 83 alineatul (1) și alineatul (3) sintagma „Curtea de Apel 

Chişinău” se substituie cu sintagma „judecătoria în jurisdicţia căreia este sediul 

AGEPI” la cazul gramatical respectiv. 

 

Art. XIV – La articolul 94 alineatul (3) din Legea nr. 39-XVI din 29 

februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 99–101, art. 364) sintagma “Curtea de Apel Chişinău” se 

substituie cu „Judecătoria în jurisdicţia căreia este sediul AGEPI”. 
 

Art. XV – La articolul 94 din Legea nr. 50-XVI  din  7 martie 2008 privind 

protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, 

art. 455), alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Litigiile care rezultă din aplicarea prezentei legi se vor examina 

indiferent de calitatea părţilor de către judecătoria în jurisdicţia căreia este sediul 

AGEPI.”. 

 

Art. XVI – La articolul 30 alineatul (4), articolul 38 alineatul (3),  articolul 

39 alineatul (4), articolul 60 alineatul (1) și alineatul (3) din Legea nr. 66-XVI din  

27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 

specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr. 134-137, art. 527), sintagma „Curtea de Apel  Chişinău”  se substituie cu 

sintagma „judecătoria în jurisdicţia căreia este sediul AGEPI”. 



 

Art. XVII –  La articolul 34 alineatul (6) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-

XVI din 5 decembrie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 

237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, cuvintele “la Curtea Supremă de 

Justiţie” se substituie cu cuvintele “în judecătoria de la sediul pîrîtului”. 

 

Art. XVIII – Legea nr. 99  din  28 mai 2010 privind regimul juridic al 

adopţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-134, art. 441), se 

modifică după cum urmează: 

1. La articolul 37 alineatul (7)  sintagma „Curtea de Apel Chişinău” se 

substituie cu sintagma „judecătoria în jurisdicţia căreia activează autoritatea 

centrală”. 

2. Articolul 38: 

din titlu sintagma „la curtea de apel” se exclude; 

la alineatul (1) sintagma „curtea de apel” se substituie cu sintagma 

„judecătoria”; 

3. La articolul 46 alineatul (5)  cuvintele „de la domiciliul său ori Curţii de 

Apel Chişinău, în cazul în care nu are domiciliu în Republica Moldova” se 

substituie cu cuvintele „care a încuviinţat adopţia”. 

4. La articolul 51 alineatul (2) sintagma „curtea de apel” se substituie cu 

sintagma „judecătoria”. 

 

Art. XIX – Articolul 78 din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193 - 197, art. 667) se 

modifică după cum urmează: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

”(1) Decizia Plenului Consiliului Concurenţei prin care s-a aplicat o amendă 

sau o penalitate cu titlu cominatoriu se contestă în judecătoria de la sediul 

pîrîtului.”; 

la alineatul (2) cuvintele ”Instanţele menţionate la alin. (1)  pot”  se 

substituie cu cuvintele ”Instanța competentă poate”. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE  

PARLAMENTULUI 


