
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea Codului administrativ nr. 116/2018 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Prezentul proiect a fost elaborat de Ministerul Justiției. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite 

Prezentul proiect de Lege a fost elaborat în vederea executării Hotărârii Curții 

Constituționale nr. 17 din 23 iunie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a 

unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, 

de asediu şi de război și a unor prevederi din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 

martie 2020 privind declararea stării de urgenţă. Menționăm că prin hotărârea 

respectivă a fost declarat neconstituțională prevederea articolului 225 alineatul (3) din 

Codul administrativ, în contextul în care, potrivit prevederilor menționate, instanța 

judecătorească, cu ocazia examinării cauzei în contenciosul administrativ împotriva 

unui act administrativ individual sau normativ referitor la securitatea națională a 

Republicii Moldova, la exercitarea regimului stării excepționale, la măsurile de 

urgență luate de autoritățile publice în vederea combaterii calamităților naturale, a 

incendiilor, a epidemiilor, a epizootiilor și a altor fenomene similare, nu are 

posibilitatea de se pronunța asupra proporționalității măsurilor conținute în 

actul respectiv.  

Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a reținut faptul că alături de Parlament, 

sistemul judiciar joacă un rol crucial în controlul prerogativelor executivului pe durata 

stării de urgență, judecătorii de drept comun verificând legalitatea măsurilor de urgență 

concrete. Mai mult, sistemul judiciar trebuie să asigure și în aceste situații dreptul la 

un proces echitabil. De asemenea, persoanele trebuie să beneficieze de dreptul la  un 

remediu efectiv în cazul în care autoritățile publice le încalcă drepturile fundamentale 

prin măsurile de urgență. În acest sens, s-a menționat că durata și domeniul de aplicare 

al derogărilor de la articolul 15 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

sunt limitate la ceea ce este „strict impus de exigențele situației”. Tribunalele naționale 

trebuie să aibă jurisdicție deplină pentru a examina măsurile care impun restricții și 

derogări sub aspectul legalității, caracterului justificat și conformității cu dispozițiile 

relevante ale Convenției Europene a Drepturilor Omului (Avizul privind protecția 

drepturilor omului în situații de urgență, CDL-AD(2006)015, §§ 12 și 36).  



Analizând limitele controlului judecătoresc stabilite de articolul 225 alin. (3) din 

Cod, Curtea constată că prima facie măsurile de urgență ale autorităților responsabile 

de gestionarea stării de urgență pot fi contestate în fața tribunalelor. Pe de altă parte, 

acest articol nu permite judecătorilor să examineze dacă măsurile contestate sunt 

„strict impuse de exigențele situației de urgență” ,adică dacă sunt proporționale.” 

Totodată, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a subliniat că, „pentru a îndeplini 

cerințele stabilite de articolul 6 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

„tribunalul” trebuie să aibă competenţa de a examina toate problemele de fapt şi de 

drept relevante pentru soluționarea litigiului pentru care a fost sesizat. Cerința ca un 

tribunal să aibă „jurisdicție deplină” este îndeplinită atunci când se constată că organul 

judiciar în discuție a exercitat o „jurisdicție suficientă” sau a asigurat o „examinare 

suficientă” în  cadrul procedurii (Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugalia[MC], 6 

noiembrie 2018, §§ 176-177).Această condiție nu va fi îndeplinită, dacă tribunalul este 

împiedicat să examineze sau nu va examina problemele centrale ale litigiului (a se 

vedea Franz v. Germania, 30 ianuarie 2020, § 82)”. 

Adițional, prin intermediul prezentului proiect s-a urmărit și redresarea unor 

situații de fapt problematice ce a fost identificată în urma examinării jurisprudenței 

instanțelor naționale. Astfel, s-a sesizat faptul că în practica unui șir de instanțe s-a 

consolidat soluția privind declararea ca inadmisibile a acțiunilor Oficiilor Teritoriale 

ale Cancelariei de Stat împotriva unor acte administrative ale administrației publice 

locale considerate ilegale.  

Astfel, efectuându-se o analiză a actelor judecătorești prin care s-a consacrat soluția 

dată și a normelor pertinente din Codul administrativ, prin prisma faptului dacă nu a 

fost admis careva lacune legislative sau neconcordanțe între norme, s-a constatat 

următoarele concluzii:  

- Conform art. 63 alin (1) și (3) din Legea nr 436/2006 privind administrația 

publică locală, de organizarea controlului administrativ al activității autorităților 

administrației publice locale este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat 

nemijlocit de către Cancelaria de Stat sau de către oficiile teritoriale, conduse de 

reprezentanții Guvernului în teritoriu. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 68 

alin. (1)-(4) al Legii nr. 436/2006, în cazul în care se consideră că un act emis de 

autoritatea administrației publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de 

Stat notifică autorității locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerând 



modificarea sau abrogarea lui totală sau parțială, ulterior Cancelaria de Stat poate 

sesiza instanța de judecată dacă autoritatea emitentă nu soluționează problema 

invocată.  

Prin prisma normelor enunțate, Cancelaria de Stat, fiind autoritatea publică 

abilitată prin lege cu dreptul controlului actelor administrative emise de către 

autoritățile publice locale, este îndreptățit de a cere instanței de judecată verificarea 

legalității actelor administrative corespunzătoare fără a fi lezată de aceste acte, direct 

sau indirect, în vreun drept al Cancelariei de Stat, astfel, în opinia unor judecători, 

Cancelaria de Stat este excepție de la situația reglementată de către art. 17 din Codul 

administrativ, excepție instituită prin lege specială. (prima opinie din jurisprudență) 

- A doua opinie se rezumă la faptul că prevederile Legii 436/2006 sunt aplicabile, 

doar în măsura în care acestea nu contravin principiilor Codului administrativ, iar 

revendicarea încălcării, prin activitatea administrativă, a unui drept în sensul art. 17 

din Codul administrativ la înaintarea acțiunii de contencios administrativ este o 

condiție obligatorie de admisibilitate a acțiunii, consacrată, cu valoare de principiu. În 

opinia dată, dat fiind faptul că norma specială contravine principiilor Codului 

administrativ, ea urmează a nu fi aplicată în speță, iar cererea Cancelariei de Stat 

(Oficiului teritorial) se respinge.  

În acest sens, s-a creat un precedent defectuos de aplicare neunitară a 

prevederilor Codului administrativ, unde pe deoparte se aplică prevederile legii 

speciale, iar de cealaltă parte se menționează că prevederile legii speciale contravine 

principiilor generale prevăzute de către Codul administrativ, astfel, prin introducerea 

noțiunii generice ”subiect investit de lege cu competența de a înainta o acțiune în 

contencios administrativ” se încearcă clarificarea situației problematice întâlnită în 

practică. 

Adițional, prin proiectul dat urmărește ajustarea trimiterilor din Codul 

administrativ la prevederile Codului civil nr. 1107/2002, or, odată cu intrarea în 

vigoare a Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor 

acte legislative, Codul civil a fost modernizat și renumerotat, iar trimiterile prezente 

din Codul administrativ făcute către Codul civil necesită a fi revizuite.  

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prin prezentul proiect se propun mai multe modificări asupra Codului 

administrativ. Astfel, principalele prevederi incluse în proiect vor fi structurate în IV 



capitole generice, în care vor fi explicate raționamentele principalelor prevederi 

incluse in proiect. 

Capitolul I Executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 17 din 23 iunie 

2020 

Curtea a declarat neconstituțional articolul 225 alineatul (3) din Codul 

administrativ, dat fiind faptul că pentru instanțele judecătorești în materie de 

contestații ale măsurilor de urgență nu are o întindere suficientă și nu asigură 

exercitarea sa din partea unui tribunal cu „jurisdicție deplină”, așa cum o cere articolul 

20 din Constituţie 

 Urmare a raționamentelor Curții, se propune completarea alineatului 3 al 

articolului 225 cu litera e) cu acordarea dreptului instanțelor judecătorești 

competenţa de a verifica proporționalitatea măsurilor de urgență dispuse de către 

autoritățile executive responsabile de gestionarea stării de urgență . Astfel, propunerea 

dată oferă un câmp de aplicare foarte larg, principiul proporționalității impune 

existența unor garanții care ar putea compensa eventuala aplicare abuzivă a 

prevederilor contestate. În primul rând, împotriva acțiunilor abuzive ale autorităților 

publice, în eventualitatea în care acestea au loc, trebuie să existe un remediu sub forma 

controlului judecătoresc. Astfel, legea trebuie să le asigure persoanelor afectate de 

măsurile de urgență ale executivului pe durata stării de urgență accesul la un tribunal 

cu „jurisdicție deplină”. 

 

Capitolul II Întărirea dreptului expres al subiecților investiti de lege cu 

competența de a înainta o acțiune în contencios administrativ 

Se propune completarea articolului 39 și a articolului 189 cu câte un alineat nou 

11. Astfel, prin aceste propuneri se conferă și se întărește dreptul expres al subiecților 

investiți de lege cu competența de a înainta o acțiune în contencios administrativ.  

Drept exemplu, ne poate servi Legea 436/2006 privind administrația publică 

locală prin care se instituie ca subiecți cu dreptul de a înainta o acțiune în contencios 

administrativ privind efectuarea controlului de legalitate Cancelaria de Stat, acesta 

fiind exercitat nemijlocit de Cancelaria de Stat sau de oficiile sale teritoriale, conduse 

de reprezentanţii Guvernului în teritoriu. 

Un alt exemplu ar putea fi Avocatul Poporului sau, după caz, Avocatul 

Poporului pentru drepturile copilului, care, la sesizarea persoanei vătămate într-un 



drept al său, atacă actele administrative - în condiţiile Legii nr. 52/2014 cu privire la 

Avocatul Poporului (Ombudsmanul); 

Totodată, se propune și completarea articolului 207 alineatul (2) litera e) cu nouă 

propoziție care este o excepție de la regula existentă în prezent, și anume că 

reclamantul trebuie să demonstreze în care drept sau libertate stabilit/stabilită de lege 

i se aduce atingere prin activitatea administrativă. Propunerea înaintată oferă dreptul 

exclusiv unui subiect investit de lege cu competența de a înainta o acțiune în contencios 

administrativ, de a contesta un act administrativ fără a fi necesar să demonstreze în 

care drepturi a fost vătămat prin emiterea actului respectiv, drept care este necesar de 

a fi demonstrat în temeiul art. 17 Cod administrativ pentru ceilalți subiecți implicați 

într-un proces judiciar reglementat de către Codul administrativ. 

 

Capitolul III Oferirea unei clarități procedurii preababile 

Prin proiectul dat a fost oferită o nouă redacție a art. 208 alin (1), deoarece în 

practică a fost observată o confuzie în partea ce ține de necesitatea respectării 

procedurii preababile.  

În acest sens, considerăm necesar de subliniat faptul că procedura prealabila 

trebuie întotdeauna să fie obligatorie, cu excepțiile stabilite de lege. Se propune 

modificarea dată anume pentru a elimina confuzia existentă, or, la moment atunci când 

plasăm alături prevederile actuale ale alin.(1) din art. 208 și prevederilelit. c) din art. 

163 din Codul administrativ observăm o confuzie și o poziție neunitară oferită de către 

reglementările actuale. 

 

Capitolul IV Ajustarea Codului administrativ la prevederile Codului civil 

Prin proiectul dat, s-a propus intervenția în art. 63 din Codul administrativ în 

vederea ajustării trimiterilor la Codul civil care a fost supus unor modificări masive 

prin Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte 

legislative. Totodată, articolului 159 din Codul administrativ i-a fost oferită o redacție 

nouă, dat fiind faptul că odată cu modernizarea Codului civil, noțiunea de reziliere nu 

se mai regăsește, fiind prezentă doar noțiunea de rezoluțiune. Acesta a fost ajustat 

noțiunilor impuse de către Codul civil, totodată au fost făcute trimiterile de rigoare din 

Codul civil în Codul administrativ pentru a păstra intenția legiuitorului avută inițial la 

articolul menționat. 



 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat.  

5. Modul de incorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Urmare a adoptării prezentului act normativ nu va fi necesar operarea unor modificări 

în cuprinsul altor acte normative. 

6 . Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei www.justice.gov.md, în rubrica: Transparenţa decizională, secţiunea: 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare și pe platforma guvernamentală 

www.particip.gov.md.  

 

 

Secretar de stat                                                      Radu FOLTEA 
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