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Privind propunerea de prelungire a stării de urgență  

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 15 și art. 18 alin. (2) 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, și în baza 

Raportului Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind 

necesitatea prelungirii stării de urgență, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de Raportul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova privind necesitatea prelungirii stării de urgență. 

 

2. Se înaintează Parlamentului propunerea privind prelungirea pentru o 

perioadă de 60 de zile, începând cu 7 octombrie 2022, a stării 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 și Hotărârea Parlamentului nr. 245/2022. 

 

3. Se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărâre a 

Parlamentului privind prelungirea stării de urgență. 

 



2 

 

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\25324\25324-redactat-ro.docx 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

 

 

Ministrul afacerilor interne   Ana Revenco  

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÂRE  

privind prelungirea stării de urgență 

 

În temeiul art. 66 lit. m) din Constituția Republicii Moldova, art. 15 și 

art. 18 alin. (2) 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, având în vedere propunerea Guvernului 

Republicii Moldova, care are la bază Raportul Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova privind necesitatea prelungirii stării de 

urgență, precum și ținând cont de situația legată de securitatea regională și 

pericolul la adresa securității naționale, 

 

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – 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 și Hotărârea 

Parlamentului nr. 245/2022, se prelungește cu 60 de zile începând cu data de 

7 octombrie 2022.   

 

Art. 2. – Abilitarea Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova de a emite dispoziții pe perioada stării de urgență, în vederea punerii în 

executare a măsurilor prevăzute în art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 

privind declararea stării de urgență, rămâne aplicabilă pe durata prelungirii stării 

de urgență. 

 

Art. 3. – Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților 

administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor 

publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

 

Art. 4. – Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova intră în vigoare în momentul emiterii. 
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Art. 5. – Parlamentul Republicii Moldova va informa, în termen de 3 zile, 

Secretarul General al ONU și Secretarul General al Consiliului Europei despre 

prezenta hotărâre și cauzele adoptării acesteia.  

 

Art. 6. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 6 octombrie 2022, se 

aduce de îndată la cunoștința populației prin mijloacele de informare în masă și 

se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele  Parlamentului 



NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind prelungirea 

stării de urgenţă 

  

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

proiectului 

Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind prelungirea stării de urgență a fost 

elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalitățile urmărite 

La data de 24 februarie 2022, la propunerea Guvernului Republicii Moldova, 

prin Hotărârea nr. 41/2022, Parlamentul a declarat starea de urgență pe întreg 

teritoriul țării, ținând cont de pericolul iminent la adresa securității naționale 

provocat de războiul din Ucraina. Ulterior, starea de urgență a fost prelungită prin 

Hotărârile Parlamentului nr. 105/2022, 163/2022 și 245/2022. Măsurile adoptate în 

această perioadă au fost necesare pentru a putea gestiona o situație fără precedent, 

în care războiul din Ucraina a dus la suprapunea crizelor energetică și a refugiaților 

cu amenințările la adresa securității, inclusiv care vizează destabilizarea Republicii 

Moldova. Acțiunile Guvernului şi ale Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nu au 

depășit limitele mandatului atribuit de către Parlament. De asemenea, nu au existat 

ingerințe în privința exercitării drepturilor fundamentale ale cetățenilor, iar Guvernul 

şi Comisia pentru Situaţii Excepţionale au acționat într-un mod transparent, 

derogările de la cadrul legal fiind proporționale şi necesare pentru gestionarea şi 

depășirea situației de urgență. 

Situația creată generează în continuare vulnerabilități la adresa securității 

Republicii Moldova. Printre amenințările principale cu care se poate confrunta țara 

în perioada imediat următoare sunt limitarea sau chiar sistarea furnizării resurselor 

energetice, amenințările hibride și directe la stabilitatea și securitatea țării, precum 

și sporirea fluxului de refugiați ca urmare a escaladării acțiunilor militare în Ucraina, 

dar și din cauza mobilizării din Federația Rusă. 

Autoritățile statului monitorizează în permanență situaţia în scopul prevenirii 

şi anticipării efectelor care pot amenința securitatea Republicii Moldova, ordinea 

publică, precum şi alte aspecte ale vieții sociale şi economice. 

Concomitent, presiunea migrațională pe sensul de intrare în Republica 

Moldova se atestă pe întregul sector verde al frontierei moldo-ucrainene, acesta fiind 

supus riscului crescut al tentativelor de trecere ilegală a frontierei de stat. Astfel, în 

perioada 24 februarie - 02 octombrie 2022 poliția de frontieră a depistat 2199 

persoane care au traversat ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova. 

În continuare persistă problema traficului comercial crescut de mărfuri  în 

punctele de trecere rutiere aflate pe segmentul de frontieră moldo-român. 

De asemenea, în condițiile actuale, întrucât se păstrează în continuare riscuri în 

privința securității aprovizionării Republicii Moldova cu energie electrică și gaze 

naturale, prelungirea stării de urgență este necesară pentru a dispune de posibilitatea 

de intervenție promptă în cazul necesității luării unor decizii suplimentare celor 



instituite de cadrul juridic existent, pentru asigurarea tuturor consumatorilor cu 

resurse energetice şi menținerea securității energetice a statului. 

Deşi există în prezent un contract de furnizare a gazelor naturale pe un termen 

de cinci ani între SA „Moldovagaz” şi SAP „Gazprom”, persistă riscul privind 

rezilierea unilaterală a Contractului de către partea rusă, precum și riscul noilor 

creșteri ale prețurilor la gazele naturale. Lipsa unor surse alternative sigure şi 

competitive de import al gazelor naturale este de natură să mențină starea de 

incertitudine. La fel, continuarea creșterii prețurilor la energia electrică în regiune ar 

avea impact nemijlocit asupra prețurilor/tarifelor pentru consumatorii finali.  

În situaţia actuală este nevoie şi în continuare de pârghii şi instrumente care să 

permită luarea deciziilor rapide şi eficiente, care nu pot fi adoptate în condițiile 

cadrului normativ obișnuit. Având în vedere cele menționate, precum şi riscurile la 

adresa securității naționale şi ordinii constituționale ale Republicii Moldova, în 

strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de 

urgență, de asediu şi de război, se propune Parlamentului prelungirea pentru o 

perioadă de 60 de zile, începând cu 07 octombrie 2022, pe întreg teritoriul țării,  a 

stării de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 şi prelungită 

prin Hotărârile Parlamentului nr. 105/2022, 163/2022 și 245/2022. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca 

scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Nu se aplică. 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului si evidențierea elementelor noi 

Având în vedere situaţia şi evoluțiile descrise, se propune Parlamentului 

prelungirea, pe întreg teritoriul țării, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 

data de 7 octombrie 2022, a stării de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului 

nr. 41/2022 şi prelungită prin Hotărârile Parlamentului nr. 105/2022, 163/2022 și 

245/2022. Prelungirea stării de urgență aplicabilă începând cu data de 07 octombrie 

2022 se aduce de îndată la cunoștința populaţiei prin mijloacele de informare în masă 

şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Pe durata stării de urgență, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 

Moldova va emite dispoziţii cu caracter obligatoriu şi executoriu pentru conducătorii 

autorităților administraţiei publice centrale şi locale, ai agenților economici, ai 

instituțiilor publice, precum şi pentru cetățeni şi alte persoane aflate pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Proiectul de hotărâre a Parlamentului supus dezbaterii şi aprobării conține şi 

norma privind aplicabilitatea abilitării Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova de a emite dispoziţii pe perioada stării de urgență, în vederea 

punerii în executare a măsurilor prevăzute deja de art. 2 din Hotărârea Parlamentului 

nr. 41/2022, niciuna dintre aceste măsuri nefiind propusă spre a fi modificată sau 

completată. 

 

5.  Fundamentarea economico-financiară 



Mijloacele financiare necesare pentru implementarea prevederilor proiectului 

de hotărâre vor fi evaluate pe parcurs, în funcție de evoluția situației, şi vor fi 

asigurate din bugetul de stat şi/sau din alte surse legal constituite. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect nu necesită elaborarea sau modificarea unor acte normative. 

 

7.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Pentru elaborarea proiectului au fost consultate opiniile autorităților şi 

instituțiilor publice competente, inclusiv în cadrul şedinţei Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova, propunându-se prelungirea stării de urgență. 

 

8.  Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul de act normativ nu cade sub incidența expertizei anticorupție potrivit 

art.28 din Legea integrității nr.82/2017 şi art.35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative. 

 

9.  Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de hotărâre nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

 

10.  Constatările expertizei juridice 

Proiectul nu cade sub incidența expertizei juridice enunțate la art.37 din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Cancelaria de Stat ajustând proiectul de 

act normativ din punct de vedere redacțional şi tehnico-legislativ în vederea 

prezentării versiunii finale a acestuia spre examinare în ședința Guvernului, în 

ordinea exprimată la pct. 234 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.610/2018. 

 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în 

condițiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

 

 

Ministru                  Ana REVENCO 




