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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea 

articolului 58 din Legea privind supravegherea de stat  

a sănătății publice nr. 10/2009 

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

 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind 

interpretarea articolului 58 din Legea privind supravegherea de stat a sănătății 

publice nr. 10/2009. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

  prin Hotărârea Guvernului nr.        /2020 
                                                                             
 

AVIZ 

la proiectul de lege privind interpretarea articolului 58 din Legea privind 

supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10/2009  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind interpretarea articolului 58 

din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009, înaintat cu 

titlu de inițiativă legislativă (nr. 202 din 21 mai 2020) de un grup de deputați în 

Parlament, și relevă următoarele.   

Prin inițiativa legislativă se propune instituirea unor reglementări de 

interpretare, care, potrivit notei informative, vin să contribuie la aplicarea și 

înțelegerea corectă а normei legale de la articolul 58 din Legea privind 

supravegherea de stat а sănătății publice nr. 10/2009, cu scopul de а nu admite 

limitarea și suprimarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, protejarea 

dreptului la muncă și a proprietății private, asigurarea egalității tuturor în fața legii. 

Astfel, inițiativa legislativă stabilește că „drepturile Comisiei naționale 

extraordinare de sănătate publică și comisiei teritoriale extraordinare de sănătate, 

în sensul articolului 58 alineatul (5) din Legea privind supravegherea de stat а 

sănătății publice nr. 10/2009, în special referitor la crearea unor condiții speciale 

de activitate, de viață și de deplasare pentru persoanele fizice și juridice se 

interpretează exclusiv doar prin prisma neadmiterii limitărilor și suprimării 

nejustificate a drepturilor fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în titlul II al 

Constituției Republicii Moldova. Măsurile legate de starea de urgență în sănătatea 

publică pot fi aplicate exclusiv acelor subiecți care sunt direct responsabili și care 

generează pericol pentru sănătatea publică. Nu se admite restrângerea drepturilor 

persoanelor fizice și juridice dacă nu prezintă pericol direct pentru sănătatea 

publică. Nu se admite instituirea de condiții discriminatorii și încălcarea 

principiului egalității pentru aceleași categorii de subiecți în circumstanțe similare 

dacă nu sunt direct responsabili de pericolul pentru sănătatea publică”. 

În ordinea celor propuse, precizăm că legile de interpretare reprezintă o 

categorie de acte normative a căror adoptare are ca scop, potrivit articolului 71 

alineatul (1) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, clarificarea 

sensului unui act normativ sau al unor dispoziții din acesta. La fel, potrivit 

alineatului (2) al aceluiași articol, prin interpretare se oferă soluții juridice de 

aplicare a normei de drept în sensul exact al acesteia. Astfel, conchidem că lipsește 

cazuistica necesară și clarificarea propriu-zisă, fapt ce denotă că scopul final nu 

este atins. Drept urmare, remarcăm că norma propusă prin proiect nu întrunește 
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trăsăturile unui act normativ de interpretare, adică nu conține dispoziții de 

interpretare nemijlocită a normei din articolul 58 al Legii nr. 10/2009.  

În același timp, proiectul vine cu anumite completări ale articolului 58 

alineatul (5) din Legea nr. 10/2009, care trebuie să se regăsească în legea de bază, 

și nu într-o lege de interpretare. În acest sens, subliniem că, în Hotărârea 

nr. 16/2002, Curtea Constituțională a statuat că legea de interpretare nu stabilește 

norme noi, nu modifică sau completează legea interpretată, ea trebuie doar să 

limpezească înțelesul acesteia, ascuns într-o redactare insuficient de clară. 

Potrivit articolului 54 alineatul (1) al Legii nr. 100/2017, conținutul 

proiectului se expune clar și concis, pentru a se exclude orice echivoc. Raportând 

aceste prevederi la cuprinsul proiectului de interpretare, remarcăm că lipsește 

claritatea, precizia și previzibilitatea prevederilor legale. Or, nu devine mai clar 

care sunt acele condiții speciale de activitate, de viață și deplasare pentru 

persoanele fizice și juridice la care face referință norma, care este corelația 

acestora cu restrângerea unor drepturi etc. Astfel, interpretarea dată articolului 58 

alineatul (5) este la fel de vagă ca și norma pe care o interpretează. 

Prin inițiativa legislativă supusă examinării, autorii propun limitarea 

drepturilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, implicit faptul că 

aceasta poate crea condiții speciale de activitate, de viață și de deplasare doar 

pentru persoanele fizice și juridice care generează pericol pentru sănătatea publică. 

Însă interpretarea propusă va crea premise pentru aplicarea discreționară, întrucât 

legislația nu reglementează un mecanism prin care se va stabili dacă o persoană 

fizică sau juridică generează nemijlocit sau poate genera un pericol pentru 

sănătatea publică, în situația concretă pentru care a fost declarată starea de urgență 

în sănătate publică.  

În acest context, subliniem faptul că în urma analizei situației 

epidemiologice la nivel global, regional și național privind COVID-19, a 

recomandărilor organizațiilor internaționale în acest sens și a evaluării riscurilor 

efectuate de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la data 

de 13 martie 2020, a fost constatat gradul de alertă Cod roșu la nivel național 

referitor la situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, existând pericol 

confirmat de declanșare a urgenței de sănătate publică în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.1431/2016. 

Reieșind din evaluarea efectuată, pentru a reduce răspândirea infecției cu 

COVID-19 la nivel de țară, a minimiza posibilitatea transmiterii comunitare a 

infecției, a scădea riscul de apariție a complicațiilor la persoanele bolnave și de 

deces al persoanelor cu morbidități, în temeiul Legii nr. 10/2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice și al Regulamentului Comisiei naționale 

extraordinare de sănătate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 820/2009, 

Comisia respectivă  a luat o serie de decizii, transpuse în hotărârile acesteia. Aceste 

măsuri și-au demonstrat eficacitatea, ceea ce a permis acordarea asistenței 
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medicale specializate tuturor persoanelor care au contactat COVID-19 în instituții 

medicale specializate sau de către medicii de familie. 

În altă ordine de idei, remarcăm că autorii proiectului utilizează anumiți 

termeni neclari, cum ar fi „subiecți care nu sunt direct responsabili”, „subiecți care 

nu prezintă pericol direct pentru sănătatea publică”, care nu se regăsesc în textul 

de bază al Legii nr. 10/2009. În acest context, facem din nou referire la Hotărârea 

Curții Constituționale nr. 16/2002, prin care Curtea a declarat neconstituțională o 

lege de interpretare pe motiv că în aceasta s-au utilizat termeni noi, care nu erau 

stipulați în legea interpretată și despre care Curtea a constatat că „este o încălcare 

vădită a dispoziției articolului 66 litera c) din Constituție. Urmărind scopul de a 

concretiza subiecții…, Parlamentul era în drept, în conformitate cu articolul 66 

litera a) din Legea Supremă, să modifice sau să completeze actul legislativ.” 

Subsecvent, subliniem că reglementarea „se interpretează exclusiv prin 

prisma neadmiterii limitărilor și suprimării nejustificate a drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în titlul II al Constituției Republicii 

Moldova” rezultă, în parte, și din prevederile constituționale ale articolului 54, în 

esență dublându-le, prin urmare, nu se propune o soluție juridică nouă. 

Conform Legii nr. 100/2017,  în dispozițiile tranzitorii se indică, după caz, 

perioada de tranziție necesară implementării dispozițiilor actului normativ și 

perioada necesară pentru aducerea legislației în conformitate cu noile norme 

juridice. La fel, dispozițiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă 

determinată, corelarea noilor reglementări cu cele ale actelor normative 

preexistente. Prin urmare, norma de la articolul 2 alineatul (2), care stabilește 

sarcini Guvernului, este discutabilă. Or, potrivit practicii existente de interpretare 

a actelor normative, precum și pornind de la scopul acesteia, dispozițiile privind 

aducerea în concordanță se consideră a fi inoportune în contextul în care 

interpretarea normelor nu aduce modificări. 

Pornind de la cele expuse, Guvernul nu susține proiectul supus avizării. 
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