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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 situația legată de securitatea 

regională și pericolul la adresa securității naționale, 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 45 zile, începând cu 24 iunie 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. 

 

3. Se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărâre a 

Parlamentului privind prelungirea stării de urgență. 

 

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

Republicii Moldova. 

 

 
Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne              Ana Revenco  

 

 

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 Republicii Moldova adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. – Se prelungește pentru o perioadă de 45 zile, începând cu 24 iunie 

2022, starea de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova declarată prin 

Hotărârea Parlamentului nr.41/2022 și prelungită prin Hotărârea Parlamentului 

nr.105/2022.   
 

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 de art. 2 din Hotărârea Parlamentului 

nr. 41/2022, 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. 
 

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 24 iunie 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 INFORMATIVA 
la proiectul de hotarare a Parlamentului privind prelungirea 

starii de urgenta 

1. Denumirea autorului ~i, dupa caz, a participantilor la elaborarea 
proiectului 

Proiectul de hotarare a Parlamentului privind prelungirea starii de urgenta 
a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. 

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ ~i 
finalitatile urmarite 

La data de 24 februarie 2022, la propunerea Guvernului Republicii Moldova, 
prin Hotararea nr. 4112022, Parlamentul a declarat starea de urgenta pe intreg 
teritoriul tarii, tinand cont de pericolul iminent la adresa securitatii nationale 
provocat de razboiul din Ucraina. Prin Hotararea Parlamentului nr. 105/2022, 
Parlamentul a dispus prelungirea starii de urgenta pe o perioada de 60 de zile. 
Masurile adoptate au fost necesare pentru a putea gestiona aceasta criza fara 
precedent, care se suprapunea peste criza gazelor ~i peste criza sanitara. Actiunile 
Guvernului ~i ale Comisiei pentru Situatii Exceptionale nu au depa~it limitele 
mandatului atribuit de catre Parlament. De asemenea, nu au exislat ingerinte in 
privinta exercilarii drepturilor fundamentale ale cetatenilor, iar Guvemul ~i 

Comisia pentru Situatii Exceptionale au aqionat intr-un mod transparent, 
derogarile de la cadrul legal fiind proportionale ~i necesarc pentru gestionarea ~i 
depa~irea situatiei de urgenta. 

Gestionarea in regim de urgenta a fluxului migrational ~i adaptarea sau 
crearea instrumentelor ~i organismelor care sa realizeze acest obiectiv, precum ~i 
gestionarea amenintarilor ce vizau securitatea nationala ~i securitatea energetica a 
Republicii Moldova au fost posibile printr-o serie de derogari, completari ~i 

adaptari ale cadrului normativ pe care Comisia pentru Situatii Exceptionale le-a 
dispus in cele 26 ~edinte desfa~urate in perioada 24 februarie - 21 iunie 2022 ~i 
doar prin conjugarea eforturilor tuturor celor implicati: societate civila, voluntari 
din interiorul sau din afara tarii, autoritati publice locale, parteneri de dezvoltare 
sau autoritati publice centrale. Efectele razboiului au afectat de asemenea 
infrastructura, conexiunile comerciale ~i lanturile logistice, inclusiv de produse 
alimentare, fiind necesare redimensionarea ~i reevaluarea solutiilor ~i masurilor 
care sa consolideze procesele de importanta vitala in Republica Moldova, dar ~i 
pentru intreaga regiune. 

Astfel, masurile dispuse au vizat securitatea frontierei, ordinea ~i securitatea 
publica, gestiunea fluxului de refugiati, plasamentul temporar al acestora, 
incadrarea copiilor in procesul educational, asistenta medicala acordata 
refugiatilor ~i incluziunea sociala a acestora, asistenta financiara ~i ajutorul 
umanitar, facilitatile financiare acordate in vederea sustinerii refugiatilor, dar ~i 
asigurarea energetica a tarii, precum ~i procedurile necesare pentru gestionarea 
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crizei in domeniul transportului comercial de marfuri ~i minimizarea consecintelor 
1ntreruperii lanturilor de aprovizionare. 

Autoritatile statului monitorizeaza in permanenta situatia in scopul prevenirii 
~i anticiparii efectelor care pot ameninta securitatea Republicii Moldova, ordinea 
publica, precum ~ i alte aspecte ale vietii sociale ~i economice. 

Analiza situatiei de la frontiera de stat a Republicii Moldova, efectuata de 
Ministerul Afacerilor Interne, constata in prezent un flux de refugiati mult mai 
scazut comparativ cu eel 1nregistrat de la 1nceputul razboiului, insa situatia 
impredictibila din Ucraina poate conduce 1n orice moment la o noua cre~tere 
considerabila a acestui flux . Conform informatiilor actualizate, 1n prezent pe 
teritoriul Republicii Moldova se afla peste 73 200 de cetateni ucraineni, dintre care 
peste 40 650 sunt copii/minori, iar in perioada 24 februarie - 19 iunie 2022 un 
numar de aproximativ 462 700 de cetateni ucraineni au intrat pe teritoriul 
Republicii Moldova prin segmentul moldo-ucrainean. 

Concomitent, efectele razboiului afecteaza si conexiunile comerciale si 
' ' 

lanturile logistice, inclusiv de produse alimentare, aprovizionarea cu produse 
petroliere, suprasolicitand totodata infrastructura de transport din Republica 
Moldova. Prin urmare sunt necesare redimensionarea si reevaluarea solutiilor si 

' ' ' 
masurilor care sa consolideze procesele de importanta vitala in Republica 
Moldova ~i in intreaga regiune. 

De asemenea, in conditiile actuale, 1ntrucat se pastreaza in continuare riscuri 
in privinta securitatii aprovizionarii Republicii Moldova cu energie electrica, gaze 
naturale ~i produse petroliere, prelungirea starii de urgenta este importanta pentru 
a dispune de posibilitatea de interventie prompta in cazul necesitatii luarii unor 
decizii suplimentare celor instituite de cadrul juridic existent, pentru asigurarea 
tuturor consumatorilor cu resurse energetice ~i mentinerea securitatii energetice a 
statului. 

De~i exista in prezent un contract de furnizare a gazelor naturale pe un termen 
de cinci ani intre SA ,,Moldovagaz" ~i SAP ,,Gazprom", persista riscul de reziliere 
unilaterala a Contractului din cauza neexecutarii auditului datoriilor financiare . La 
fel, persista riscul cre~terii preturilor la produsele petroliere ~i al limitarii stocurilor 
comerciale de produse petroliere in contextul modificarilor lanturilor de 
aprovizionare, precum ~i al crizei energetice la nivel regional/global. Totodata, 
avand 1n vedere ca furnizorul de la care in prezent se procura cea mai mare parte 
a energiei electrice (SA ,,Mon,ll,aBcKa51 rP3C") produce energie electrica in baza 
gazelor naturale livrate conform prevederilor aceluia~i Contract de furnizare (fn 
baza caruia se livreaza gaze naturale malului drept), in cazul rezilierii unilaterale 
de catre SAP ,,Gazprom" exista riscul majorarii substantiale a preturilor energiei 
electrice daca aceasta va fi procurata majoritar din alte surse disponibile in regiune. 
Totodata, avand in vedere ca, pana la momentul actual, nu exista furnizori care sa 
accepte semnarea contractelor de livrare a energiei electrice pentru o perioada de 
eel putin 6 luni, se mentin in continuare riscuri majore in ceea ce prive~te 
stabilitatea aprovizionarii cu energie electrica. 



In situatia actuala este nevoie ~i in continuare de parghii ~i instrumente care 
sa permita luarea deciziilor rapide ~i eficiente, care nu pot fi adoptate in conditiile 
cadrului normativ obi~nuit. Acest aspect vizeaza procedurile de alocare a 
mijloacelor financiare, de simplificare a procedurilor de control vamal , 
sincronizarea activitatii posturilor vamale in funqie de fluxul de marfuri ~i 

pasageri ~i evolutia situatiei in regiune, in vederea fluidizarii traficului de marfuri 
~i pasageri la frontiera. 

A vand In vedere cele mentionate, precum ~i riscurile la adresa securitatii 
nationale ~i ordinii constitutionale ale Republicii Moldova, in stricta conformitate 
cu prevederile Legii nr. 212/2004 privind regimul starii de urgenta, de asediu ~i de 
razboi, se propune Parlamentului , pentru lntreg teritoriul tarii, prelungirea pentru 
o perioada de 45 de zile, lncepand cu 24 iunie, a starii de urgenta declarata prin 
Hotararea Parlamentului nr. 41/2022 ~i prelungita prin Hotararea Parlamentului 
nr. 105/2022. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca 
scop armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene 

Nuse aplica. 

4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi 
A vand in vedere situatia ~i evolutiile descrise, se propune Parlamentului 

prelungirea, pe intreg teritoriul tarii, pentru o perioada de 45 de zile, incepand cu 
data de 24 iunie 2022, a starii de urgenta declarata prin Hotararea Parlamentului 
nr. 41/2022 ~i prelungita prin Hotararea Parlamentului nr. 105/2022. Astfel, 
prelungirea starii de urgenta aplicabila incepand cu ·data de 24 iunie 2022 se aduce 
de lndata la cuno~tinta populatiei prin mijloacele de informare In masa ~i se publica 
in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Pe durata starii de urgenta, Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii 
Moldova va emite dispozitii cu caracter obligatoriu ~i executoriu pentru 
conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale ~i locale, ai agentilor 
economici, ai institutiilor publice, precum ~i pentru cetateni ~i alte persoane aflate 
pe teritoriul Republicii Moldova. 

Proiectul de hotarare a Parlamentului supus dezbaterii ~i aprobarii contine ~i 
norma privind aplicabilitatea abilitarii Comisiei pentru Situatii Exceptionale a 
Republicii Moldova de a emite dispozitii pe perioada starii de urgenta, in vederea 
punerii In executare a masurilor prevazute deja de art. 2 din Hotararea 
Parlamentului nr. 41/2022, niciuna dintre aceste masuri nefiind propusa spre a fi 
modificata sau completata. 

5. Fundamentarea economico-financiara 
Mijloacele financiare necesare pentru implementarea prevederilor proiectului 

de hotarare vor fi evaluate pe parcurs, in functie de evolutia situatiei, ~i vor fi 
asigurate din bugetul de stat ~i/sau din alte surse legal constituite. 



4 

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare 
Prezentul proiect nu necesita elaborarea sau modificarea unor acte normative. 

7. A vizarea ~i consultarea pub Ii ca a proiectului 
Pentru elaborarea proiectului au fost consultate opiniile autoritatilor ~i 

institutiilor publice competente, inclusiv in cadrul ~edintei Comisiei pentru Situatii 
Exceptionale a Republicii Moldova, propunandu-se prelungirea starii de urgenta. 

8. Constatarile expertizei anticoruptie 
Proiectul de act normativ nu cade sub incidenta expertizei anticoruptie 

potri vit art.28 din Legea integritatii nr.82/2017 ~i art.35 din Legea nr.100/2017 cu 
privire la actele normative. 

9. Constatarile expertizei de compatibilitate 
Proiectul de hotarare nu are ca scop armonizarea legislatiei nationale cu 

legislatia Uniunii Europene. 

10. Constatarile expertizei juridice 
Proiectul nu cade sub incidenta expertizeijuridice enuntate la art.37 din Legea 

nr. l 00/2017 cu privire la actele normative, Cancelaria de Stat ajustand proiectul 
de act normativ din punct de vedere redactional ~i tehnico-legislativ in vederea 
prezentiirii versiunii finale a acestuia spre examinare in ~edinta Guvernului, in 
ordinea exprimata la pct. 234 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr.610/2018 . 

11.Constatarile altor expertize 
Proiectul nu cade sub incidenta altor expertize necesare a fi efectuate in 

con di tiile Legii nr. l 00/2017 cu pri vire la actele normative. 

Secretar de stat ~~aniela Misail-Nichitin 




