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          Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

          Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

 

 

 

 

 

 

Prim-ministru 
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Ministru justiției 

 



  

Proiect 

LEGE 

pentru modificarea Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 

116/2018 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I – Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 466), se 

modifică după cum urmează: 

1. Articolul 39 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) În exercitarea atribuțiilor sale privind controlul administrativ de 

legalitate, dreptul subiecților investiți de lege cu competența de a înainta o acțiune 

în contencios administrativ este garantat și nu poate fi îngrădit.”. 

2. La articolul 63 alineatul (1) textul „art. 259-266” se substituie cu textul 

„art.383-390”  

3. Articolul 159 va avea următoarea redacție: 

„Articolul 159. Ajustarea și rezoluțiunea în cazuri speciale 

(1) Dacă după încheierea contractului administrativ prestația asumată 

devine, din cauza unei schimbări excepționale a circumstanțelor, atît de oneroasă, 

încît ar fi vădit inechitabil de a o menține în sarcina debitorului, acesta poate 

iniția, în condițiile art. 1083 alin. (4) din Codul civil, negocierea unei ajustări a 

prestațiilor părților pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și 

beneficiile ce rezultă din schimbarea circumstanțelor. Dacă negocierile nu se 

finalizează cu o ajustare a prestațiilor părților, prevederile art. 1083 alin. (2) și (3) 

din Codul civil se aplică corespunzător.  

(2) Autoritatea publică poate, de asemenea, rezolvi contractul pentru a 

preveni sau a înlătura dezavantajele grave care împiedică bunăstarea comună. 

Rezoluțiunea trebuie făcută în formă scrisă și motivată. În privința temeiurilor, 

procedurii și efectelor rezoluțiunii contractului administrativ se aplică 

corespunzător prevederile art. 915, 916, 920, 921 alin. (1) și (2), 922 alin. (1) și 

(2), 923-932 și 1084 din Codul civil.” 

4. Articolul 189 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 



„Prin derogare de la art. 20, subiecții investiți de lege cu competența de a 

înainta o acțiune în contencios administrativ pot contesta un act administrativ 

emis de autoritatea administraţiei publice locale care este considerat ilegal, prin 

intermediul unei acțiuni în contencios administrativ.”. 

5. La articolul 207 alineatul (2), litera e) se completează cu textul „cu 

excepția situației cînd reclamant în acțiunea în contencios administrativ este un 

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

administrativ”. 

6. La articolul 208 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„În toate cazurile, cu excepțiile prevăzute de lege, pînă la înaintarea acțiunii 

în contencios administrativ, se va respecta procedura prealabilă”. 

7. Articolul 225 alineatul (3) se completează cu litera e) cu următorul 

cuprins: 

„proporționalitatea, prin prisma art. 29, a măsurilor adoptate prin actul 

administrativ.” 

Art. II – Prezenta lege intră în vigoare din momentul publicării sale în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele Parlamentului 

 


