
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la propunerea declarării stării de urgență 

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

În temeiul art.19 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, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

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

Moldova privind necesitatea declarării stării de urgență. 

2. Se propune Parlamentului să declare stare de urgență pe întreg teritoriul

Republicii Moldova pentru o perioadă de 30 de zile. 

3. Se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărâre a

Parlamentului privind declararea stării de urgență. 

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

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 
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      Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea stării de urgență 

În temeiul art.66 lit.m) din Constituția Republicii Moldova, al art.12 din 

Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, 

având în vedere propunerea Guvernului Republicii Moldova, ce are la bază 

Raportul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind 

necesitatea declarării stării de urgență, precum și ținând cont de faptul că 

insuficiența gazelor naturale afectează direct și imediat securitatea statului și a 

cetățenilor,  

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 

Art.1. – Se declară stare de urgență pe întreg teritoriul  Republicii 

Moldova pe o perioadă de 30 de zile – 22 octombrie–20 noiembrie 2021.  

Art.2. – Pe perioada stării de urgență, Comisia pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova va emite dispoziții în vederea punerii în 

executare a următoarelor măsuri: 

1) instituirea unui regim special de procurare a gazelor naturale în regim

rapid; 

2) alocarea mijloacelor financiare pentru asigurarea procurării volumelor

necesare de gaze naturale; 

3) adoptarea deciziilor necesare în scopul asigurării unor acțiuni rapide de

asigurare cu gaze naturale, inclusiv prin derogare de la prevederile normative; 

4) dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de gaze naturale și

de alte resurse energetice; 

5) adoptarea deciziilor de împuternicire a furnizorilor și distribuitorilor să

acționeze în scopul procurării, transportării și distribuției gazelor naturale pe 

întreg teritoriul țării; 

6) coordonarea activității mijloacelor de informare în masă privind:

a) informarea populației despre cauzele și proporțiile situației

excepționale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, 

lichidarea urmărilor acestei situații și protecția populației;   
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b) familiarizarea populației cu regulile de comportare în timpul situației

excepționale; 

c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de

telecomunicații; 

7) instituirea de instrumente rapide de colectare a plăților de la

consumatori pentru gazele naturale folosite; 

8) efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării și

lichidării consecințelor insuficienței de gaze naturale care a provocat starea 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. – Toate dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova intră în vigoare din momentul adoptării. 

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 adoptării, se aduce de 

îndată la cunoștința populației prin mijloacele de informare în masă și se publică 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 



 

NOTA INFORMATIVĂ 

  la proiectul Hotărârii Parlamentului privind declararea stării de urgență  

 

I. Denumirea autorului/a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Parlamentului privind declararea stării de urgenţă a fost elaborat de 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și înaintat Parlamentului Republicii 

Moldova, conform competenței legale, de către Guvernul Republicii Moldova.  

II. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

În contextul existenței riscului de întrerupere/limitare a aprovizionării cu gaze naturale 

a Republicii Moldova în perioada următoare, precum și reieșind din concluzia din cadrul 

ședinței din 13.10.2021 a Grupului operativ de lucru, compus din reprezentanții MIDR, 

ANRE și operatorii de sistem din sectorul energetic, Ministerul, în conformitate cu 

prevederile pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr.1340/2001 cu privire la Comisia pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova și prevederile pct. 45 din Regulamentul pentru 

situațiile excepționale pe piața gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

207/2019, prin scrisoarea nr. 07-4791 din 13.10.2021 a solicitat convocarea ședinței 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (conform pct.11 alin. (1) și 

pct. 48 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 207/2019), pentru a fi examinată 

necesitatea constatării apariției unei situații excepționale - situației de alertă pe piața 

gazelor naturale și stabilirea măsurilor necesare a fi întreprinse întru asigurarea securității 

aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică a țării. 

La data de 13.10.2021, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a 

constatat  apariția unei situații excepționale - situație de alertă pe piața gazelor naturale 

(Procesul-Verbal nr. 12-53-242-7749 al ședinței Comisiei din 13.10.2021). 

În scopul monitorizării evoluției situației excepționale pe piața gazelor naturale, 

MIDR a organizat mai multe ședințe de lucru referitor la situația existentă în sectorul 

energetic, precum și a adresat și recepționat diverse demersuri la acest subiect din partea 

ANRE, SA „Moldovagaz”, SRL „Moldovatransgaz”, SA „Termoelectrica”. 

Comunicăm că, ministerul a fost informat prin mai multe scrisori ale întreprinderilor 

din sectorul energetic despre limitarea furnizării gazelor naturale către anumiți 

consumatori, precum și despre unele limitări ale furnizării energiei electrice (de la Centrala 

termoelectrică de la Cuciurgan). Urmare monitorizării situației existente din sectorul 

energetic, s-a constatat că, în perioada 01-21.10.2021 pe piața gazelor naturale din 



Republica Moldova a fost înregistrat un deficit de gaze de cca aproximativ 0,6-1,1 mil. 

m
3
/zi (cumulativ în perioada 01-20.10.2021 a fost înregistrat un deficit de 16,47 mil. m

3
), 

necesarul de gaze pentru luna octombrie estimat la cca 80-90 mil. m
3
 fiind acoperit în 

mărime de doar 67%.  

Prin scrisoarea nr. 02-2550 din 20.10.2021, SA „Moldovagaz” a prezentat Guvernului 

Republicii Moldova informația cu privire la volumele de gaze necesare pentru livrare 

consumatorilor din Republica Moldova în perioada noiembrie 2021 – aprilie 2022, divizați 

pe categorii de consumatori (protejați și întreruptibili).  

Astfel, SA „Moldovagaz” estimează un volum de gaze de 964 mil. m
3
 necesar pentru 

perioada menționată, din care pentru consumatorii protejați – 463,11 mil. m
3
 și pentru 

consumatorii întreruptibili – 500,89 mil. m
3
. Pentru luna noiembrie se estimează a fi 

necesar un volum de gaze de 148 mil. m
3
, din care pentru consumatorii protejați – 63,2 mil. 

m
3
 și pentru consumatorii întreruptibili – 84,8 mil. m

3
. 

Prin scrisoarea nr. 04-01/3590 din 19.10.2021, Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică a informat Guvernul Republicii Moldova și alte autorități 

despre sesizarea SRL „Moldovatransgaz” nr. 27-1001 din 19.10.2021 referitor la 

dezechilibrele create în rețelele de transport al gazelor naturale care pun în pericol iminent 

funcționalitatea sistemului de gaze naturale. Astfel, s-a atenționat despre nivelul critic al 

presiunii înregistrat în rețelele de transport și necesitatea de intervenții urgente ale Comisiei 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în scopul aprobării unor decizii ce ar 

permite anumite derogări de la Regulile pieței gazelor naturale aprobate prin Hotărârea 

ANRE nr. 534/2019, în legătură cu procurarea serviciilor de echilibrare de pe piața gazelor 

naturale.   

În cadrul ședinței operative de lucru din data de 20.10.2021, SA „Moldovagaz” a 

informat ministerul despre necesitatea impunerii obligației de serviciu public SA 

„Energocom” în scopul achiziționării gazelor naturale necesare pentru acoperirea 

deficitului înregistrat, care este în continuu creștere. Totodată, reprezentanții SRL 

„Moldovatransgaz” și ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică au 

atenționat că, micșorarea presiunii în rețeaua de transport al gazelor naturale pînă la 15.5 

bar (la situația din 19.10.2021), este la limita critică de funcționare a sistemului de gaze 

naturale fapt care pune în pericol securitatea aprovizionării cu gaze naturale.  

Conform raportărilor zilnice ale SRL „Moldovatransgaz”, presiunea în rețelele de 

transport este deja una critică, pentru data de 21.10.2021 - estimând-se la 14,2 bar, ceea ce 

prezintă un risc major de a fi declanșată o criză pe piața gazelor naturale din Republica 

Moldova, în cazul în care în perioada imediat următoare nu vor fi injectate anumite volume 



de gaze naturale în vederea restabilirii regimului normal de transport al gazelor naturale în 

rețelele SRL „Moldovatransgaz”. 

 

Instrumentele disponibile la moment nu sunt suficiente pentru depășirea situației 

existente în sectorul energetic, iar competențele Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova nu oferă soluții și instrumente necesare. 

În scopul identificării unor soluții în regim de urgență este necesar ca Comisia să 

aprobe anumite măsuri/decizii urgente ce prevăd inclusiv derogări de la actele normative  ( 

de la Legea nr.74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 

serviciilor poștale, Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr. 1134/1997 

privind societățile pe acțiuni, Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale,), ceea ce ar depăși atribuțiile Comisiei prevăzute în Regulamentul 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1340/2001. 

Aceste aspecte semnificative justifică adoptarea soluției din prezentul proiect inclusiv 

prin prisma rigorilor fixate de Curtea Constituțională în Hotărârea cu nr. 15/2021. Or, așa 

cum a precizat și Curtea în par. 38, „38. Curtea reține că declararea stării de urgență 

reprezintă o prerogativă care aparține exclusiv Parlamentului [articolul 66 lit. m) din 

Constituție]. Totodată, această competență trebuie exercitată cu precauție, având în 

vedere impactul care îl produce asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor. În 

primul rând, pentru a declara starea de urgență, Parlamentul trebuie să-și bazeze decizia 

pe date care impun adoptarea unor măsuri urgente de către autorități. În al doilea rând, 

decizia de a declara starea de urgență trebuie să fie o măsură ultima ratio, ca răspuns la 

un pericol cu caracter excepțional, care presupune că măsurile sau restricțiile obișnuite 

privind protecția siguranței, sănătății și a ordinii publice trebuie să fie insuficiente. 
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Pericolul în discuție trebuie să fie efectiv sau iminent, iar efectele sale trebuie să implice 

întreaga națiune într-o măsură care îi periclitează existența (a se vedea, de asemenea, 

Opinia Comisiei de la Veneția cu privire la proiectul de lege constituțională privind 

„Protecția Națiunii” din Franța, adoptată la cea de-a 106-a sesiune plenară (Veneția, 11-

12 martie 2016), CDL-AD(2016)006, § 27).” 

Remarcăm că, la momentul la care se propune adoptarea prezentului proiect există 

circumstanțe și suficiente date parvenite din surse oficiale care să avertizeze asupra unei 

potențiale crize acute în sectorul aprovizionării cu gaze naturale. Acest fapt, coroborat cu 

considerentul că situația de criză survine și se poate menține anume în perioada rece a 

anului, când consumul de gaze de către populație crește, oferă o conotație amplificată 

potențialului impact generat de criză, care poate prezenta un pericol serios.  

Totodată, în contextul remarcii Curții Constituționale din aceeași Hotărâre cu nr. 

15/2021 privind caracterul excepțional al stării de urgență, astfel încât, în măsura în care 

sunt suficiente măsurile legale obișnuite, nu este necesară instituirea stării de urgență, 

ținem să remarcăm ceea ce a mai fost indicat anterior și anume că, instrumentele legale 

normale, disponibile la moment, nu permit contracararea și remedierea promptă a riscului 

ce generează starea de urgență.      

Prin prisma celor relevate, reieșind din considerentele Comisiei de la Veneția expuse 

în Opinia referitoare la cadrul juridic care reglementează restricțiile de circulație, la cea de-

a 107-a sesiune plenară (Veneția, 10-11 iunie 2016), CDL-AD(2016)010, § 67), potrivit 

căreia statele beneficiază de o marjă de apreciere pentru a evalua dacă există un pericol 

public excepțional și dacă sunt necesare anumite derogări particulare, precum și ținând cont 

de necesitatea stringentă de asigurare a securității aprovizionării cu gaze naturale a 

Republicii Moldova, în contextul limitării furnizării gazelor naturale pentru anumiți 

consumatori în luna octombrie 2021, dar şi a incertitudinii privind condițiile de prelungire a 

Contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între SA „Moldovagaz” şi SAP 

„Gazprom”, considerăm imperios necesară declararea stării de urgență în țară. 

În temeiul prevederilor art. 17 al Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, 

de asediu şi de război, „Starea de urgenţă se declară la propunerea Preşedintelui 

Republicii Moldova sau a Guvernului.”. 

Subsecvent, art. 19 al legii citate dispune că, „ (1) Comisia pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova prezintă Guvernului un raport privind necesitatea 

declarării stării de urgenţă. 

(2) Raportul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale este examinat, în regim de urgenţă, 

la şedinţa Guvernului, la care se adoptă hotărârea de a înainta Parlamentului propunerea 

privind declararea stării de urgenţă.  

(3) Prim-ministrul remite neîntârziat Parlamentului propunerea privind declararea 



stării de urgenţă.”. 

În context, precizăm că prezentul proiect se întemeiază pe Raportul Comisiei pentru 

Situaţii Excepţionale din 22.10.2021. 

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul prevede declararea stării de urgenţă pe piața gazelor naturale, care se aplică 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 30 de zile.  

Starea de urgență va intra în vigoare la data adoptării de către Parlament a prezentei 

hotărâri. Or, conform prevederilor art. 14 alin. (1) al Legii nr. 212/2004 privind regimul 

stării de urgență, de asediu și de război, „Hotărârea privind declararea stării de urgenţă, 

de asediu sau de război intră în vigoare din momentul adoptării şi se aduce de îndată la 

cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de informare în masă.”. 

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

Moldova, în calitate de autoritate administrativă responsabilă, va emite dispoziţii cu 

caracter executoriu pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte 

persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru a asigura impactul prompt al 

acestora, proiectul prevede faptul că dispoziţiile emise de Comisia pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova vor intra în vigoare din momentul emiterii lor. 

Proiectul instituie posibilitatea întreprinderii unui șir de măsuri ce vor aplicate prin 

intermediul dispozițiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, în 

scopul prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor situației care a provocat starea de 

urgență, după cum urmează: 

1) instituirea unui regim special de procurare a gazelor naturale în regim rapid;  

2) alocarea mijloacelor bănești pentru asigurarea procurării volumelor necesare de 

gaze naturale; 

3) adoptarea deciziilor necesare în scopul asigurării unor acțiuni rapide de asigurare 

cu gaze naturale, inclusiv prin derogare de la prevederile normative;  

4) dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de gaze naturale și de alte 

produse energetice; 

5) adoptarea deciziilor de împuternicire a furnizorilor și distribuitorilor să acționeze 

în scopul procurării, transportării și distribuției gazelor naturale pe întreg teritoriul țării; 

6) coordonarea activității mijloacelor de informare în masă privind: 

a) informarea populației despre cauzele și proporțiile situației excepționale, despre 

măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situații și 

protecția populației;   

b) familiarizarea populației cu regulile de comportare în timpul situației 

excepționale; 



c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicații; 

7) efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării 

consecințelor crizei pe piața națională a gazelor naturale, care a provocat starea de 

urgență. 

Remarcăm aici că șirul măsurilor posibile de întreprins de către  Comisia pentru 

Situaţii Excepţionale nu va fi enumerat într-o manieră exhaustivă, or, potrivit sbp. 7) 

Comisia va putea dispune efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, 

diminuării și lichidării consecințelor crizei pe piața națională a gazelor naturale, care a 

provocat starea de urgență. La adoptarea acestei soluții mai flexibile de reglementare s-a 

ținut cont de considerentele Curții Constituționale avute în vedere cu ocazia emiterii 

Hotărârii cu nr. 17/2020, prin care s-a statuat la par. 82 că „82. Totodată, din analiza 

varietății situațiilor de urgență care pot apărea, Curtea reține că utilizarea de către 

legislator a unor texte precum „aplicarea altor măsuri necesare”, „exercitarea altor 

atribuții necesare” sau „efectuarea altor acţiuni necesare” reprezintă un lucru 

indispensabil și inevitabil în acest domeniu. Autoritățile responsabile de gestionarea 

stării de urgență au nevoie de flexibilitate pentru a putea reacționa prompt la 

diversitatea situațiilor de urgență care pot pune țara în pericol. Descrierea detaliată și 

anticipată a măsurilor care pot fi necesare pentru a combate starea de urgență 

echivalează cu faptul că Parlamentul ar trebui din timp să prevadă ce măsuri sunt 

necesare în fiecare caz de urgență. Curtea consideră că această sarcină este greu de 

realizat sau chiar imposibilă pentru Parlament. Mai mult, utilizarea unor formulări rigide 

sau descrierea în mod exhaustiv a măsurilor poate limita capacitatea puterii executive în 

fața situației de urgență cu care se confruntă. Așadar, în contextul stării de urgență, 

reglementarea de o manieră flexibilă a măsurilor care eventual pot fi întreprinse de 

către autorități pentru a face față stării de urgență este acceptabilă și necesară.”. 

Soluția dată nu creează premisele unor abuzuri instituționale, or, ea nu îi acordă 

executivului o marjă de discreție absolută, acesta rămânând limitat în alegerea măsurilor 

de urgență, deoarece norma utilizează cuvântul „necesare” în textul prevederii date. Prin 

urmare, competențele suplimentare ale autorităților responsabile de gestionarea stării de 

urgență sunt strict limitate de motivele și obiectivele care au stat la baza declarării stării de 

urgență și nu pot depăși competențele autorităților publice stabilite prin Constituție. 

Totodată, se prevede că Parlamentul Republicii Moldova va informa, în termen de 3 

zile, Secretarul General al ONU şi Secretarul General al Consiliului Europei despre 

prezenta hotărâre şi cauzele adoptării acesteia. 

IV. Fundamentarea economico-financiară 

    Proiectul va necesita alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat, care însă nu pot 



fi cuantificate la momentul de față. 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

   Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect nu va fi necesară modificarea sau 

elaborarea unor acte normative noi. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

  Proiectul adoptat se va aduce de îndată la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de 

informare în masă şi se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

 

 

Secretar de stat      Constantin Borosan  

 

 

 
 




