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NOTĂ INFOMATIVĂ 

 

la proiectul Legii pentru abrogarea punctului 15 din Anexa la Legea 

contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 

 

1.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite. 

Proiectul Legii pentru abrogarea punctului 15 din Anexa la Legea contenciosului 

administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000, este elaborat de către Ministerul 

Justiției în scopul executării Hotărîrii Curții Constituționale  nr. 22 din 22 iulie 2016 

privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Anexa la Legea 

contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (accesul la justiție al 

șefului și adjunctului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat). 

Potrivit art. 281 alin. (1) al Legii nr. 317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea 

Constituţională, Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării 

hotărîrii Curţii Constituţionale, prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire 

la modificarea şi completarea sau abrogarea actului normativ sau a unor părţi ale 

acestuia declarate neconstituţionale, iar conform pct. 341 din Hotărîrea Guvernului 

nr. 34 din 17.01.2001 despre aprobarea Regulamentului Guvernului Republicii 

Moldova, Guvernul, în termen de cel mult trei luni din data publicării hotărîrii 

Curţii Constituţionale, înaintează Parlamentului proiectul de lege cu privire la 

modificarea, completarea sau abrogarea actului normativ declarat 

neconstituţional. 

Astfel, Anexa la Legea contenciosului administrativ stabilește exhaustiv 

persoanele oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, 

care sunt exceptate de la adresarea în instanța de contencios administrativ.  

Potrivit pct. 15 al Anexei, sunt exceptați de la adresarea în instanța de contencios 

administrativ și şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi adjunctul său.  

La data de 22 iulie 2016 Curtea Constituțională (în continuare Curte) a emis 

hotărîrea nr. 22 prin care a fost  admisă excepția de neconstituționalitate în cauza 

nr. 3-74/15 și a declarat neconstituțional punctul 15 din Anexa la Legea 

contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000. 

În motivarea hotărîrii Curtea a menționat că principiul accesului liber la justiție 

este un drept cetățenesc fundamental consacrat la  art. 20 din Constituția RM, art. 6 

pct.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art. 10 din Declarația 

Universală a Drepturilor Omului, precum și art. 14 pct.1 din Pactul internațional cu 

privire la drepturile civile și politice. 

Curtea a constatat că, potrivit art. 4 lit. a) din Legea contenciosului administrativ, 

legiuitorul a divizat persoanele oficiale în două categorii: 1) persoane oficiale 

exponente ale unui interes politic deosebit şi 2) persoane oficiale exponente ale 

unui interes public deosebit. A doua categorie de persoane oficiale, în special cele 

numite pentru durata mandatului, necesită un anumit grad de independenţă. 

Atribuţiile de funcţie ale acestor persoane nu comportă angajare directă în 

activitatea politică a statului, ele se conduc numai de lege, procedura instituirii şi 

destituirii lor din funcţie este expres prevăzută în legile speciale. Astfel, în scopul 

îndeplinirii cu bună-credinţă a funcţiilor publice şi exercitării depline a mandatului 
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pentru care au fost alese sau numite, în cazul în care apare un litigiu de muncă, 

aceste persoane trebuie să se bucure de garanţiile unui proces echitabil. 

Astfel, Curtea subliniază că la includerea acestei funcții în lista persoanelor 

oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, ale căror acte 

de numire sau revocare sunt exceptate de la controlul judecătoresc, legiuitorul nu 

a ținut cont de ansamblul prevederilor normative. 

În acest context, promovarea și ulterioara implementare a proiectului de Lege 

pentru abrogarea punctului 15 din Anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 

793 din 10 februarie 2000 are drept scop soluționarea conflictului de legi stabilit de 

către Curte la data de 22 iulie 2016, restabilirea echității sociale, precum și 

respectarea principiului accesul liber la justiție a şefului oficiului teritorial al 

Cancelariei de Stat şi adjunctul său. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

 

Proiectul de lege pentru abrogarea punctului 15 din Anexa la Legea 

contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 prevede expres 

abrogarea punctului indicat realizînd astfel accesul liber la justiție a şefului oficiului 

teritorial al Cancelariei de Stat şi adjunctul său. 

 

3. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea proiect de lege nu va necesita cheltuieli financiare din partea 

statului.  

4. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 

vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și 

completarea altor acte normative. 

5.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina 

web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, 

compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre coordonare”). 

 

 

 

 

Viceministru                                                     Anatolie MUNTEANU 

 
 


