
    Proiect 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

(privind gestionarea eficientă a stărilor de urgență) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

  

Articolul I. – Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu 

și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 

696), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. În tot cuprinsul legii, cuvintele „Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

3. La articolul 4 alineatul (3), cuvintele „adoptate pentru această perioadă” se 

substituie cu cuvintele „adoptate pentru prevenirea, diminuarea și lichidarea 

consecințelor factorilor care au determinat declararea stării instituite, precum și 

dispozițiile și ordinile prevăzute la art. 9”. 

3. La articolul 5: 

alineatul (1), cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvântul „persoanelor”; 

alineatul (2)  cuvintele „rasă, naționalitate, limbă, religie, sex, convingeri 

politice sau origine socială” se substituie cu cuvintele „rasă, culoare, naționalitate, 

origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, 

apartenență politică sau orice alt criteriu similar” 

4. La articolul 6 alineatul (1), cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvântul 

„persoanelor”. 

5. La articolul 7 în titlu cuvîntul „sinistraților” se substituie cu cuvîntul 

„persoanelor”; 

alineatul (1), cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvântul „persoanelor”. 
 

6. La articolul 9: 

alineatul (1) se completează cu cuvintele „care se publică în Monitorul 

Oficial”; 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Toate dispozițiile și ordinele emise de Comisia pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova intră în vigoare din momentul emiterii.”. 

 

7. La articolul 13, litera f) se completează cu cuvintele „ , prevăzute la art. 20 

alin. (1)”. 

8. Articolul 15 se completează cu următoarea propoziție: „Dispozițiile art. 13 

se aplică în mod corespunzător.”.   

9. La articolul 16 alineatul (2) se completează cu cuvintele „ , care trebuie să 

prevadă:  

a) motivele care au impus ridicarea stării de urgență, de asediu sau de război; 

b) teritoriul pentru care operează ridicarea stării instituite.” 



10. La articolul 18:  

alineatul (1) se completează cu textul „ , care poate fi prelungit în condițiile 

art. 15”; 

alineatul (2) se abrogă.  
 

11. La articolul 20: 

alineatul unic devine alineatul (1); 

la litera a) cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvântul „persoanelor”, iar 

cuvântul „viață” se substituie cu cuvintele „pentru viața și sănătatea lor;”; 

litera b) se completează cu textul „ , inclusiv a unui regim special de activitate 

pentru punctele de trecere ale frontierei de stat”; 

la litera d) cuvintele „și luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii” 

se substituie cu cuvintele „sau izolare și luarea altor măsuri de sănătate publică”; 

litera g) va avea următorul cuprins:  

„g) modificarea procedurilor de numire, suspendare, concediere, eliberare și 

încetare  a  raporturilor  de  muncă  sau  de  serviciu  a  conducătorilor  autorităților 

și instituțiilor publice, a întreprinderilor de stat și municipale;”; 

la litera i), cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvântul „persoanelor”; 

se completează cu litera i
1
) cu următorul cuprins: 

„i
1
) introducerea unor reguli speciale privind admisia, șederea și 

documentarea străinilor, cu aplicarea și respectarea măsurilor specifice dispuse de 

către autoritățile competente;”; 

se completează cu litera j
1
), cu următorul cuprins:  

„j
1
) reprofilarea și  schimbarea  destinației  și  modului  de  activitate  a 

instituțiilor  publice  și  private,  în  funcție  de  necesitățile  cauzate  de  situația  de 

urgență; 

  

Se completează cu alineatul (2)-(5) cu următorul cuprins: 

„(2) Dispozițiile și ordinele organelor competente prin care se dispun măsurile 

prevăzute la alin. (1) lit. g), i
1
) și j), se comunică fără de întârziere Parlamentului, 

care urmează să se întrunească în ședință și să le aprobe într-un termen de 72 de 

ore. Dacă actele respective nu sunt prezentate Parlamentului sau dacă Parlamentul 

nu le aprobă în termenul stabilit, acestea își pierd puterea juridică retroactiv. 

(3) După expirarea perioadei pentru care a fost declarată starea de urgență, 

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova prezintă în plenul 

Parlamentului un raport.  

(4) Raportul prevăzut la alineatul (3)  cuprinde: 

a) informația cu privire la activitatea desfășurată și măsurile adoptate de către 

Comisie;  

b) impactul măsurilor adoptate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării 

consecințelor factorilor care au impus declararea stării de urgență; 

c)  informații cu privire la  situația existentă la momentul încetării perioadei 

pentru care a fost declarată stare de urgență; 

d) lista actelor normative prevăzute la art. 4 alin. (3). 

(5) În funcție de constatările formulate asupra evoluției situației,  Parlamentul 



va decide asupra prelungirii duratei stării de urgență, precum și asupra extinderii 

sau restrângerii ariei de acțiune a acesteia pe perioada pentru care a fost 

prelungită.”. 

 

12. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Articolul 21. Autoritățile administrative pe durata stării de urgență 

(1) În cazul declarării stării de urgență în baza art.1 lit. a): 

- planificarea, organizarea și coordonarea activității de aplicare a măsurilor 

impuse, revin Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, iar 

coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare revine Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență sau altui organ în domeniul de competență a 

căruia s-a produs situația excepțională, desemnat de către Comisia pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova; 

- în cazul declarării stării de urgență într-un anumit teritoriu, aceasta va fi 

administrată de Comisia pentru situații excepționale a autorității respective a 

administrației publice locale, care va activa sub conducerea Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova. 

(2) În cazul declarării stării de urgență în baza art.1 lit. b) coordonarea aducerii 

la îndeplinirea măsurilor de rigoare revine Ministerului Afacerilor Interne și 

Serviciului de Informație și Securitate al Republicii Moldova.”. 
 

13. Articolul 22: 

alineatul (1): 

se completează cu litera a
1
) cu următorul cuprins: 

„a
1
) dispune eliberarea bunurilor din rezervele de stat și de mobilizare;”; 

litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„g) stabilește procedura de numire, suspendare, concediere, eliberare și 

încetare  a  raporturilor  de  muncă  sau  de  serviciu  a  conducătorilor  autorităților 

și instituțiilor publice, a întreprinderilor de stat și municipale, precum și cazurile 

cînd este permisă demisia lucrătorilor din sectorul public și privat; ”  

se completează cu litera g
1
) cu următorul cuprins: 

 „g
1
) stabilește un regim special de lucru pentru agenții economici;”  

se completează cu literele h
1
) și h

2
) cu următorul cuprins: 

„h
1
) dispune instituirea regimului de carantină a localităților sau a regimului 

de izolare; 

 h
2
) dispune restricționarea circulației persoanelor, bunurilor, mărfurilor și 

transporturilor.”; 

la alineatul (2), cuvântul „cetățeni” se substituie cu cuvintele „cultele 

religioase și persoanele fizice și juridice private”. 

 

14. La articolul 24 litera c) și e), cuvîntul „ecologic” se substituie cu 

cuvintele „biologico-social”. 

15. La articolul 25  

litera a) se completează cu textul: „urmînd ca la ridicarea stării instituite 



acestea să fie restituite celora îndreptățiți să le dețină”;   

litera h), cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvântul „persoanelor”. 

16. Se completează cu articolul 25
1 
cu următorul cuprins: 

„Articolul 25
1
. Atribuțiile Ministerului Apărării pe durata stării de urgență 

(1) Ministerul Apărării are următoarele atribuții pe perioada stării de 

urgență:  

a) în caz de iminență a declanșării sau declanșare a unor situații excepționale 

cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, acordă asistență cu resursele 

umane și materiale disponibile ale structurilor din  subordinea  Ministerului  

Apărării, autorităților publice centrale și locale: 

1) la activitățile de căutare și salvare a persoanelor; 

2) la evacuarea provizorie a persoanelor din zonele ce prezintă pericol pentru 

viața și sănătatea lor;  

3) la asigurarea  respectării  regimului  de  securitate  în  zonele  de  iminență  

a declanșării sau declanșare a unor situații excepționale.  

b) în caz de existență a unui pericol pentru securitatea națională sau ordinea 

constituțională, acordă asistență cu resursele umane  și  materiale  disponibile  ale 

structurilor din  subordinea  Ministerului  Apărării, autorităților  publice  

responsabile  de asigurarea  securității  naționale  și  a ordinii constituționale . 

(2) În cazurile indicate în alin. (1) lit. a), implicarea resurselor umane  și  

materialelor  disponibile  ale structurilor din  subordinea  Ministerului  Apărării se 

realizează în baza dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova. Prevederile art. 20 alin. (2) se aplică în modul corespunzător. 

17. La articolul 26: 

În titlul articolului, cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvintele 

„persoanelor fizice și juridice private”; 

alineatul (2), se completează după cuvintele „și apatrizii” cu cuvintele 

„precum și persoanele juridice private,”. 

18. La articolul 27: 

În titlul articolului, cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvintele 

„persoanelor fizice”; 

La alineatul (1) cuvintele „și ecologic” se substituie cu cuvintele „sau 

biologico-social”; 

la alineatul (3), cuvintele „Cetățenii Republicii Moldova pot fi chemați” se 

substituie cu cuvintele „Persoanele fizice de pe teritoriul Republicii Moldova pot fi 

chemate”. 

19. Articolul 30 alineatul (4) se completează după cuvintele „agenții 

economici” cu cuvintele „și alte persoane juridice private”. 

20. La articolul 36 litera d), cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvintele 

„persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova”.  

21. Articolul 38 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 38. Atribuțiile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 

În condițiile stării de asediu, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

organizează și desfășoară activități de căutare, de salvare-deblocare, de acordare a 



primului ajutor calificat, de lichidare a consecințelor acestora, precum și alte 

activități de urgență.”. 

22. La articolul 51 litera d), cuvântul „cetățenilor” se substituie cu cuvintele 

„persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova”. 
 

23. Articolul 54 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 54. Atribuțiile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 

În condițiile stării de război, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

organizează și desfășoară activități de căutare, de salvare-deblocare, de acordare a 

primului ajutor calificat, de lichidare a consecințelor acestora precum și alte 

activități de urgență.”. 

 

24. Capitolul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Capitolul VI 

Măsuri specifice în domeniul justiției în perioada stării de urgență, de 

asediu sau de război 

 

Articolul 60. Înfăptuirea justiției în perioada stării de urgență, de asediu sau 

de război 

(1) În teritoriile unde este instituită starea de urgență, de asediu sau de război, 

justiția se înfăptuiește doar de instanțele judecătorești constituite în conformitate cu 

legea. Crearea de instanțe extraordinare este interzisă. 

(2) Pe durata stării de urgență, de asediu sau de război, procedura în cauzele 

penale, contravenționale, civile și cele în acțiunea în contencios administrativ se 

îndeplinește în același mod în care se îndeplinea pînă la declararea stării de 

urgență, de asediu sau de război, ținînd cont de particularitățile stabilite de prezenta 

lege. 

(3) Pe teritoriul unde este declarată starea de urgență, de asediu sau de război, 

Curtea Supremă de Justiție poate dispune justificat modificarea competenței 

teritoriale în ordinea și modul prevăzut de normele de procedură. 

 

Articolul 61. Prescripția, termene de procedură și termenele de atac 

(1) Cu excepția cazurilor exprese prevăzute de lege, în perioada stării de 

urgență, de asediu sau de război, termenele de prescripție și de decădere de orice 

fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata 

stării respective. Prin actele organelor competente în domeniul planificării, 

organizării și coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse de starea 

declarată nu pot fi instituite alte termene sau derogare de la acest articol. 

(2) Pe durata stării de urgență, de asediu sau de război termenele de 

prescripție a răspunderii contravenționale, penale și de executare a sancțiunii 

contravenționale și penale se suspendă. 

(3) Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură se 

mențin în măsura în care este posibilă realizarea acestora cu respectarea măsurilor 

stabilite prin actele organelor competente în domeniul planificării, organizării și 

coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse de starea declarată. 



(4) Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de 

drept, aflate în curs la data instituirii stării de urgență, de asediu sau de război se 

întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării 

declarate. În cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac 

pînă la data instituirii stării de urgență, de asediu sau de război, dosarele se 

înaintează instanței competente după încetarea stării declarate. 

(5) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, de asediu sau de 

război, instanța de judecată din oficiu va lua măsuri pentru fixarea termenelor de 

judecată și citarea părților. 

 

Articolul 62. Activitatea instanțelor de judecată în cauzele civile 

(1) Cauzele civile ce se examinează de instanțele de judecată se suspendă de 

drept pe toată durata stării de urgență, de asediu sau de război, cu excepția celor: 

a) ce se examinează conform legii în lipsa părților; 

b) care au fost amânate pentru pronunțare;  

c) ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecție;  

d) ce vizează luarea în custodie publică a străinilor și de prelungire a duratei 

acesteia;  

e) ce vizează acțiunile privind confiscarea averii nejustificate;  

f) ce vizează încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat.  

(2) În procesele prevăzute la alin. (1), când este posibil, instanțele de 

judecată dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin 

videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poștă 

electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și 

confirmarea primirii acestuia. 

(3) Pe durata stării de urgență, de asediu sau de război, pentru judecarea 

cauzelor prevăzute la alin. (1), instanțele de judecată, ținând seama de împrejurări, 

pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.  

(4) Amânarea judecării cauzelor prevăzute la  alin. (1) poate fi dispusă la 

cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în 

carantină sau este spitalizată, precum și în situațiile când aceasta este subiectul 

unor măsuri de mobilizare.  

(5) După încetarea stării de urgență, de asediu sau de război, judecarea 

cauzelor suspendate de drept potrivit prevederilor alin. (1), se reia din oficiu.  

 

Articolul 63. Activitatea instanțelor judecătorești în acțiunile în contencios 

administrativ 

(1) Pe toată durata stării de urgență, de asediu sau de război examinarea 

acțiunile în contencios administrativ se desfășoară în conformitate cu Codul 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, cu excepțiile prevăzute de art. 

61-62.  

(2) Dispozițiile normative și individuale ale organelor competente în 

domeniul planificării, organizării și coordonării activității de aplicare a măsurilor 

impuse de starea declarată se contestă direct la Curtea de apel în circumscripția 

căruia se află organul al cărui act se contestă, în termen de 72 de ore de la data 



publicării în Monitorul Oficial sau din momentul afișării pe pagina oficială a 

Guvernului.  

(3) Contestația depusă în condițiile alin. (2) nu suspendă efectele actului 

contestat. Instanța de judecată nu este în drept să suspende actul contestat. 

(4) Hotărîrile emise pe marginea contestațiilor prevăzute la alin. (2) pot fi 

atacate în ordine generală. 

 

Articolul 64. Activitatea instanțelor judecătorești în cauzele contravenționale  

(1) În perioada stării de urgență, de asediu sau de război, cauzele 

contravenționale se examinează în procedură scrisă cu excepția cazurilor cînd 

părțile refuză aplicarea procedurii scrise și solicită examinarea cauzei 

contravenționale în ședință publică sau instanța de judecată, ținînd cont de 

împrejurările cauzei, consideră că sunt necesare dezbateri publice. 

(2) În perioada stării de urgență, de asediu sau de război în cazul derogării de 

la alin. (1) instanțele judecătorești dispun măsurile prevăzute la art. 62 alin. (2). 

(3) Cauzele contravenționale în care urgența se justifică prin scopul instituirii 

stării de urgență, de asediu sau de război și care vizează încălcarea dispozițiilor 

emise în scopul gestionării stării de urgență, de asediu sau de război declarate, se 

examinează de către autoritatea competentă să soluționeze cauzele 

contravenționale în termen de 7 zile de la data comiterii contravenției, cu excepția 

instanțelor de judecată care examinează cauza contravențională în termen de 15 de 

zile de la data intrării dosarului în instanță.  

(4) La judecarea cauzelor contravenționale, pe durata stării de urgență, de 

asediu sau de război dispozițiile art. 62 alin. (3) se aplică în modul corespunzător.  

(5) Executarea sancțiunii contravenționale sub formă de muncă neremunerată 

în folosul comunității se suspendă. 

 

Articolul 65. Activitatea organelor de urmărire penală și a instanțelor de 

judecată în cauzele penale 

(1) În perioada stării de urgență, de asediu sau de război, activitatea organelor 

de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se desfășoară numai cu 

privire la: 

a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a 

celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a 

măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori; 

b) acțiunile de urmărire penală a căror amînare ar pune în pericol obținerea 

probelor ori căutarea învinuitului sau a inculpatului, precum și cele privind 

audierea anticipată; 

c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la 

nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care 

conduce sau exercită acțiuni de urmărire penale. 

(2) Urmărirea penală începută în perioada stării de urgență, de asediu sau de 

război, trebuie să fie încheiată în termen de cel mult o lună de la data pornirii 

procesului de urmărire penală. În cazul în care urgența se justifică prin scopul 

instituirii stării de urgență, de asediu sau de război și care vizează încălcarea 



dispozițiilor emise în scopul gestionării stării de urgență, de asediu sau de război 

declarate, urmărirea penală se termină în termen de 15 zile. 

(3) Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent 

de etapa de examinare, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, de asediu 

sau de război, cu excepția celor de la alin. (1) lit. c) apreciate ca atare de judecător 

sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze:  

a) cele privind infracțiunile flagrante;  

b) cele în care au fost dispuse măsuri preventive privative de liberate;  

c) cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii;  

d) cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;  

e) cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;  

f) cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter 

medical;  

g) cele privind infracțiuni contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de 

război; 

h) cele privind infracțiuni contra securității de stat;  

i) cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor. 

(4) La judecarea cauzelor penale, pe durata stării de urgență, de asediu sau de 

război dispozițiile art. 62 alin. (3) se aplică în modul corespunzător. 

 (5) Comunicarea actelor procesuale în cauzele penale se realizează în 

condițiile art. 62 alin. (2). 

(6) Termenele de comunicare a actelor de procedură, de depunere și 

soluționare a plîngerilor, în cauzele altele decît cele de la alin. (1), se întrerup, 

urmînd ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, 

de aceeași durată.  

 (7) Pe durata stării de urgență, de asediu sau de război, dacă instanța 

judecătorească nu dispune altfel, audierea persoanelor private de libertate se face 

prin videoconferință la locul aflării acestuia, fără a fi necesar acordul persoanei 

private de libertate. 

 

Articolul 65
1
. Particularități ale procedurilor de executare silită 

(1) În perioada stării de urgență, de asediu sau de război, de către organele 

competente în domeniul planificării, organizării și coordonării activității de 

aplicare a măsurilor impuse poate fi dispusă suspendarea  executării  documentelor  

executorii  privind  dezafectarea incontestabilă a mijloacelor bănești din contul 

bugetelor componente ale bugetului public național, precum și din contul 

autorităților/instituțiilor bugetare. Cu referire la dispoziția respectivă a organului 

competent, prevederile art. 20 alin. (2) se aplică în modul corespunzător. 

(2) În perioada stării de urgență, de asediu sau de război procedurile de 

executare silită a documentelor executorii privind litigiile locative și urmărirea 

salariului și altor venituri, cu excepția documentelor executorii ce vizează 

încasarea pensiei alimentare, se suspendă de drept. 

(3) Calcularea dobânzilor și penalităților în cadrul procedurilor de executare 

silită pe perioada stării de urgență se suspendă. 

(4) În restul cazurilor, activitatea de executare silită se poate desfășura numai 



în cazurile în care este posibilă realizarea acesteia cu respectarea măsurilor stabilite 

prin actele organelor competente în domeniul planificării, organizării și 

coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse de starea respectivă.” 
 

Articolul II. – Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Pe tot parcursul legii cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă 

gramaticală,  se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

2. Articolul 55 alineatul (1) se completează cu subpct. 7) și subpct. 8), cu 

următorul cuprins:  

„7) decide limitarea temporară sau suspendarea  circulației rutiere, (maritime 

fluviale și aeriene) peste frontiera de stat, în baza propunerilor Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 

8) decide interzicerea intrării în Republica Moldova a străinilor și apatrizilor 

și excepțiile de la această măsură, în baza propunerilor Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale.”. 

 

Articolul III. – Articolul 22 din Legea nr. 271/1994 cu privire la protecția 

civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

la alineatul (15), cuvintele „ unitățile militare ale Ministerului Apărări,” se 

exclud; 

se completează cu alineatul 16 cu următorul cuprins: 

„(16) La executarea lucrărilor de salvare și a altor lucrări de neamînat în 

condițiile situațiilor  excepționale  și  la  lichidarea  efectelor  lor, pot  fi  antrenate,  

conform prevederilor Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de 

asediu și de război, resursele umane și materiale disponibile ale structurilor din  

subordinea Ministerului Apărării.”. 

 

Articolul IV. – Articolul 33 din  Legea nr. 345/2003 cu  privire  la  apărarea 

națională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 775), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) Folosirea resurselor umane și materiale disponibile ale unităților militare  

ale  structurilor din subordinea Ministerului Apărării în soluționarea problemelor 

ce nu țin nemijlocit de apărarea statului se autorizează: 

a) în cazurile prevăzute de art. 22 alin. (16) din Legea nr. 271/1994 cu privire 

la protecția civilă, în baza dispoziției Guvernului, cu aducerea, neîntîrziată,  la  

cunoștință  Parlamentului și  Președintelui  Republicii Moldova; 

b) în cazurile prevăzute de art. 25
1
 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 212/2004 

privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, în baza dispoziției 

Comisiei pentru Situații Excepționale, cu aducerea, neîntîrziată, la cunoștință 

Parlamentului și Președintelui Republicii Moldova; 



d) în celelalte cazuri, în exclusivitate în temeiul hotărîrii Parlamentului , iar în 

situații extreme, prin decretul Președintelui Republicii Moldova.”;  

se completează cu alineatele (2
1
) –(2

4
)

 
cu următorul cuprins: 

„(2
1
) Asistența cu resursele umane și materiale disponibile ale structurilor din 

subordinea Ministerului Apărării se efectuează în baza planurilor comune cu 

autoritățile publice, cărora li se acordă asistența respectivă. 

 (2
2
) Asistența cu resursele umane și materiale disponibile ale  structurilor   

din  subordinea Ministerului  Apărării, se  efectuează  doar  în  cazul  insuficienței  

capacităților  de intervenție  cu forțele proprii (nu este  în măsură  să  execute  

misiunea  sau  nu  dispun  de  forțele  și mijloacele necesare) ale autorităților 

publice competente,   fără  diminuarea capacității  de luptă  a  Armatei  Naționale 

și a autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Apărării. 

(2
4
)  În  toate cazurile  menționate  de  prezentul  articol,  resursele  umane  și 

materiale  disponibile  ale  structurilor din  subordinea  Ministerului  Apărării  vor 

rămîne  sub comanda nemijlocită a Ministerului Apărării.” 

 

Articolul V. Articolul XXIX din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea 

unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor 

acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 

222), se completează cu alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

„(1
1
) Modificările operate prin art. I rămîn în vigoare după ridicarea stării de 

urgență în sănătate publică declarată prin Hotărârea Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020.”   

 
 

Articolul VI. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele Parlamentului                                       
 


