
 

 

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 
 

DISPOZIȚIA 
nr. 49 din 30 noiembrie 2022 

 
În conformitate cu art. 22 din 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, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 
privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 
522, art. 631), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind 
prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, 
art.2161), Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.3521), Hotărârea 
Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472), Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022 
privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, 
nr. 307, art. 604) și pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a 
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare, 
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

 
DISPUNE: 

 
1. Se aprobă Raportul privind necesitatea prelungirii stării de urgență cu 

propunerea de a remite Parlamentului solicitarea de a prelungi starea de urgență pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova, prevăzut în anexă. 

2. Se prezintă Guvernului spre examinare Raportul privind necesitatea prelungirii 
stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile 
art. 15 și art.18 alin.(2) din Legea nr. 212/2004 privind declararea stării de urgență, de 
asediu și de război, cu propunerea de a înainta Parlamentului solicitarea de a prelungi 
pentru o perioadă de 60 zile, începând cu 6 decembrie 2022, starea de urgență pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova, declarată prin Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 și 
prelungită prin Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022,  Hotărârea Parlamentului nr. 
163/2022, Hotărârea Parlamentului nr. 245/2022 și Hotărârea Parlamentului nr. 
278/2022. 

3. Ministerul Afacerilor Interne va pregăti și va prezenta Guvernului spre 
examinare proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la înaintarea, către Parlamentul 
Republicii Moldova, a propunerii privind prelungirea stării de urgență, precum și 
proiectul Hotărârii Parlamentului privind prelungirea stării de urgență.  












