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Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr. _______________ 

din ____ _______________ 2021 

cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte 

normative (cadrul conex Codului administrativ) 

  Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

  Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu 

privire la modificarea unor acte normative (cadrul conex Codului administrativ). 

   PRIM-MINISTRU 

   Contrasemnează: 

   Ministrul justiției 
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Proiect 

 

L E G E 

cu privire la modificarea unor acte normative 

(cadrul conex Codului administrativ) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 Art. I. – Codul Funciar nr.828/1991, (Republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 04.09.2001, nr. 107 art. 817), se modifică după cum urmează:  

1. Articolul 90 va avea următorul cuprins: „Litigiile dintre deţinătorii de 

terenuri şi autorităţile administraţiei publice locale vor fi soluționate conform 

Codului administrativ nr 116/2018, iar litigiile dintre persoanele de drept privat 

conform prevederilor Codului de procedură civilă nr. 225/2002.” 

2. Articolele 91-93 – se abrogă. 

Art. II. – La articolul 94 alineatul (2) din Legea nr. 1515/1993 privind 

protecția mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, 

nr.10, art.283 ), cuvintele „atacate în instanţa de contencios administrativ potrivit 

Legii contenciosului administrativ” se substituie cu cuvintele „contestate conform 

prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”.  

Art. III. – Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007, pag. 

4), se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 267 va avea următoarea redacție 

” Articolul 267. Dreptul de a contesta decizia Serviciului Fiscal de Stat sau 

acţiunea funcţionarului fiscal 

Decizia Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunea funcţionarului fiscal poate fi 

contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018.” 

2. Articolul 271 

La alineatul (1) cuvintele ”Pe marginea” se substituie cu textul ”Prin derogare 

de la prevederile Codului administrativ nr. 116/2018, pe marginea”. 

La alineatul (2) cuvintele „Pe marginea” se substituie cu textul ”Prin derogare 

de la prevederile Codului administrativ nr. 116/2018, pe marginea”. 

3. La articolul 273 alineatul (2) cuvîntul ”Contestaţia” se substituie cu textul 

”Prin derogare de la prevederile Codului administrativ nr. 116/2018, contestația”. 

4. Articolul 2741  

La alineatul (1) textul ”în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Fiscal 

de Stat a unei contestaţii în formă scrisă” se substituie cu textul „în conformitate cu 

prevederile Codului administrativ nr. 116/2018” 

La alineatul (11) cuvintele ”de contencios administrativ” se substituie cu 

cuvintele ”de judecată”. 
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5. Articolele 268-270, 274  se abrogă. 

Art. IV. – Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90, art. 664), se modifică după cum 

urmează: 

1. La articolul 15 alineatul (1) va avea următorul cuprins ” Cererile cu privire 

la accesul la informaţie vor fi înregistrate și examinate în conformitate cu 

prevederile Codului administrativ nr. 116/2018. 

2. Articolul 16 va avea următoarea redacție: 

”Articolul 16. Termenele de satisfacere a cererilor de acces la informație 

(1) Prin derogare de la prevederile Codului administrativ nr. 116/2018, 

informaţiile și documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului în 

termen de 15 zile de la data înregistrării cererii. 

(2) Termenul prevăzut la alin (1) poate fi prelungit cu cel mult 10 zile de către 

conducătorul instituției publice dacă: 

a) cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită 

selectarea lor; 

b) sunt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea. 

(3) Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a termenului de 

furnizare a informaţiei şi despre motivele acesteia cu 3 zile înainte de expirarea 

termenului iniţial.” 

3. Articolele 17-20 se abrogă. 

4. La articolul 21 alineatul (1) ”ataca acţiunile acestuia atît pe cale 

extrajudiciară, cît şi direct în instanţa de contencios administrativ competentă” se 

substituie cu cuvintele „contesta acțiunile acestuia conform prevederilor Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

5. Articole 22-23 se abrogă.   

Art. V. – Codul Vamal al Republicii Moldova, nr. 1149/2000, (republicat în 

Monitorul Oficial 2007, nr. ed. specială art.98), se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1864 textul ”se examinează în termen de 30 de zile de către 

Serviciul Vamal, care decide asupra contestației, fapt adus la cunoștință 

solicitantului. Decizia Serviciului Vamal privind respingerea contestației sau 

neinformarea în termen a solicitantului nu îl privează pe acesta de dreptul de a se 

adresa în instanța de contencios administrativ.” se substituie cu textul ” poate fi 

contestată conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018.” 

2. La articolul 288 textul ”sînt contestate inițial la aparatul central al 

Serviciului Vamal” se substituie cu textul „pot fi contestate conform Codului 

administrativ nr. 116/2018.”. 

3. Articolul 289 va avea următoarea redacție  
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„Prin derogare de prevederile Codului administrativ nr. 116/2018, actele 

administrative, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale, ale colaboratorilor 

vamali pot fi atacate în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării 

actului sau efectuării acţiunii/inacţiunii.”. 

4. Articolele 290-294  se abrogă. 

5.Articolul 2941  

La alineatul (1) textul ” în tot sau în parte, prin depunerea la aparatul central 

al Serviciului Vamal a unei contestații în formă scrisă” se substituie cu textul „în 

conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018” 

La alineatul (11) cuvintele ”de contencios administrativ” se substituie cu 

cuvintele ”de judecată”. 

Art. VI. – La articolul 13 alineatul (6) din Legea nr. 1353/2000 privind 

gospodăriile țărănești (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, 

nr. 14-15, art. 52), cuvintele „atacate pe cale administrativă şi/sau judiciară” se 

substituie cu cuvintele „contestate în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

Art. VII. – La articolul 21 alineatul (1) litera i) din Legea nr. 989/2002 cu 

privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, 

nr. 102, art. 773), cuvintele „în instanţa contenciosului administrativ” se substituie 

cu cuvintele „conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

Art. VIII. – La articolul 63 alineatul (9) din Legea nr. 115/2005 cu privire la 

producţia agroalimentară ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2005, nr. 95-97, art. 446), cuvintele „Legii contenciosului administrativ” se 

substituie cu cuvintele „Codului administrativ nr. 116/2018”. 

Art. IX. – La articolul 9 alineatul (8) din Legea nr. 422/2006 privind 

securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr. 36-38, art. 145), cuvintele „procedurii contenciosului administrativ” se 

substituie cu cuvintele „prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

Art. X. – Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 116), se modifică după cum 

urmează: 

1. În tot cuprinsul legii cuvintele „instanța de contencios administrativ” la 

orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „instanța de judecată” la forma 

gramaticală corespunzătoare. 

La articolul 20 alineatul (4) cuvintele ”instanța de contencios administrativ” 

se substituie cu textul ”instanța de judecată, în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ 116/2018, fără respectarea procedurii prealabile”. 
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2. La articolul  24 alineatul (2) cuvintele ”în instanţa de contencios 

administrative” se substituie cu cuvintele ”conform Codului administrativ nr. 

116/2018” 

3. La articolul 45 alineatul (4) litera b) cuvintele ”în instanţa de contencios 

administrativ” se substituie cu textul ”în instanța de judecată, în conformitate cu 

prevederile Codului administrativ 116/2018, fără respectarea procedurii 

prealabile”. 

4. La articolul 48 alineatul (2) cuvintele ”in instanța de judecată” se substituie 

cu textul ”direct în instanța de judecată, conform prevederilor Codului 

administrativ nr. 116/2018, fără respectarea procedurii prealabile” 

5. La articolul 67 alineatul (4) textul ”sesizării directe a instanţei de 

contencios administrativ, în condiţiile legii” se substituie cu textul ”de a contesta 

actul administrativ emis de o autoritate a administraţiei publice locale direct în 

instanța de judecată în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 

116/2018, fără respectarea procedurii prealabile”. 

6. La articolul 70 

alineatul (3) textul ”de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la 

data notificării, încunoştinţînd de îndată subiectul controlului de oportunitate care a 

emis decizia” se substituie cu textul ”de judecată, conform Codului administrativ 

nr. 116/2018, fără respectarea procedurii prealabile”. 

alineatele (4) și (5) se abrogă. 

Art. XI. – La articolul 33 alineatul (10) din Legea nr. 170/2007 privind 

statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 171-174, art. 667), cuvintele „Legea contenciosului 

administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele „Codul 

administrativ nr. 116/2018”. 

Art. XII. – Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art. 614), se modifică 

după cum urmează: 

1. La articolul 7 litera h) cuvintele „instanţă de contencios administrativ” se 

substituie cu cuvintele „procedura administrativă și cea de contencios 

administrativ”. 

2. La articolul 231 alineatul (3) cuvintele „în instanța de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

3. La articolul 24 alineatul (2) cuvintele „în instanţă de contencios 

administrativ în decursul a 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei” se 

substituie cu cuvintele ”direct în instanța de judecată, fără respectarea procedurii 

prealabile, conform Codului administrativ nr. 116/2018”. 
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Art. XIII. – La articolul 39 alineatul (1) din Legea nr. 66/2008 privind 

protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor 

tradiţionale garantate ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134-

137, art. 527), cuvintele „în instanţa de judecată în termenul prevăzut în Legea 

contenciosului administrativ  nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu 

cuvintele „conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

Art. XIV. – Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45-46, art. 123), se modifică după cum 

urmează: 

1. La Articolul 17: 

alineatul (3) va avea următorul cuprins „Decizia de secretizare a informațiilor 

poate fi contestată conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018. Dacă 

una din autorităţile implicate în procedura administrativă recunoaşte secretizarea 

drept neîntemeiată, informaţiile respective urmează a fi desecretizate în modul 

stabilit de prezenta lege.”. 

Alineatul (4) se abrogă. 

2. La articolul 25 alineatul (2) cuvintele „atacată în organul ierarhic superior 

sau în instanţa de judecată” se substituie cu cuvintele „contestată conform Codului 

administrativ nr. 116/2018” 

3. La articolul 27 alineatul (4) cuvintele „fi atacată în organul ierarhic 

superior sau în instanţa de contencios administrativ” se substituie cu cuvintele 

„contestată conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

 

Art. XV - Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), se modifică 

după cum urmează: 

1. La articolul 24 alineatul (2) cuvintele „în instanţa de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

2. La articolul 28 alineatul (8) cuvintele ”în instanță de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

3. La articolul 32 alineatul (7) cuvintele ”în instanță de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele ”în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

4. La articolul 34 alineatul (6) cuvintele în instanța de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele ”în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 
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5. La articolul 433 alineatul (3) cuvintele ”în instanță de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele ”în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

6. La articolul 4314 alineatul (9) cuvintele ”în instanță de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele ”în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

7. La articolul 47 alineatul (3) cuvintele ”în instanță de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele ”în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

8. La articolul 50 cuvintele ”în instanță de contencios administrativ” se 

substituie cu cuvintele ”în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 

116/2018”. 

9. La articolul 52 alineatul (3) cuvintele „poate fi atacată în instanța de 

judecată în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării” se substituie cu 

cuvintele ”contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 

116/2018, fără respectarea procedurii prealabile.”. 

10. La articolul 54 alineatul (1) textul „atacată în instanţa de judecată în a 

cărei rază de competenţă se află subdiviziunea teritorială a autorităţii competente 

pentru străini care a emis decizia de returnare, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data comunicării” se substituie cu textul ”contestată în conformitate cu prevederile 

Codului administrativ nr. 116/2018, fără respectarea procedurii prealabile.”. 

11. La articolul 57 alineatul (1) va avea următorul cuprins „ Decizia privind 

declararea străinului persoană indezirabilă poate fi contestată în conformitate cu 

prevederile Codului administrativ nr. 116/2018, fără respectarea procedurii 

prealabile”. 

12. La articolul 878 alineatul (2) cuvintele ”pe calea contenciosului 

administrativ” se substituie cu cuvintele ”în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

13. La articolul 879 alineatul (3) cuvintele ”pe calea contenciosului 

administrativ ” se substituie cu cuvintele ”în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ nr. 116/2018 ”. 

Art. XVI. Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de 

specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art. 537), 

se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 5 litera d), cuvintele „contencios administrativ” se substituie 

cu cuvintele „de judecată”. 

2. La articolul 34 alineatul (5), cuvintele „Guvern sau în instanţa de 

contencios administrativ competentă în modul stabilit de Legea contenciosului 
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administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele 

„conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018”.  

Art. XVII. – Legea nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii 

sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 593), se 

modifică după cum urmează: 

1. La articolul 22 alineatul (3) cuvintele „în condiţiile Legii contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele 

„conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

2. La articolul 29 alineatul (5) cuvintele ”în condiţiile Legii contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele 

”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

3. La articolul 30 alineatul (6) cuvintele ”în condiţiile Legii contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele 

”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

4. La articolul 31 alineatul (2) cuvintele ”în instanţa de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele ”conform prevederilor Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

5. Art. XVIII. La articolul 30 alineatul (51) din Legea nr. 131/2012 privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial, 2012, nr. 

181-184, art. 595), textul ”instanţa de contencios administrativ în termenele şi în 

condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.793/2000 ” se 

substituie cu textul ”conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 

116/2018”.  

Art. XIX. – La articolul 17 alineatul (1) din Legea nr. 139/2012 cu privire la 

ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169a, art. 

565) cuvintele ” Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 

2000” se substituie cu cuvintele ”prevederile Codului administrativ nr. 116/2018”. 

Art. XX. Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 90 alineatul (9) cuvintele „ modul stabilit de lege” se substituie 

cu cuvintele ”conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018”. 

2. La articolul 139 alineatul (3) cuvintele ”instanța de judecată conform Legii 

contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu 

cuvintele ”conformitate cu prevederile  Codului administrativ nr. 116/2018”. 

3. La articolul 140 alineatul (7) cuvintele ”instanţa de judecată în termen de 

cel mult 30 de zile de la data respingerii cererii” se substituie cu cuvintele 

”conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018”. 

Art. XXI. – Legea nr. 183/2012 concurenței (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 193-197 art. 667) se modifică după cum urmează: 
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1.  Articolul 13: 

la alineatul (1) textul ” în contencios administrativ, solicitînd instanţei, după 

caz, anularea în tot sau în parte a actului care a condus la restrîngerea, împiedicarea 

sau denaturarea concurenţei, obligarea autorităţii sau instituţiei în cauză să emită 

un act administrativ sau să efectueze o măsură ce se impune” se substituie cu 

cuvintele ”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”.  

la alineatul (2) cuvintele ” de prescripţie prevăzut de Legea contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele 

”prevăzut de Codul administrativ nr. 116/2018”. 

2. La articolul 41 alineatul (6) cuvintele ” nemijlocit în instanţa de contencios 

administrativ” se substituie cu cuvintele ” direct în instanţa de judecată”. 

3. La articolul 47 alineatul (1) textul ” în termen de 30 de zile calendaristice 

de la primirea acestora de către părţi, nemijlocit în instanţa de contencios 

administrativ competentă, fără a fi necesară depunerea unei cereri prealabile” se 

substituie cu cuvintele ”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018, 

fără respectarea procedurii prealabile”. 

4. La articolul 78 alineatul (1) cuvintele ” la judecătorie” se substituie cu 

textul ”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018, direct în instanța 

de judecată, fără respectarea procedurii prealabile”. 

Art. XXII Punctul 65 din anexa la Legea nr. 298/2012 cu privire la 

activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 48, art. 148), va avea 

următorul cuprins:  

„65. Decizia este un act oficial și produce efecte juridice de la data 

comunicării ei. Decizia Consiliului poate fi contestată direct în instanța de judecată 

de persoana care se consideră vătămată în drepturi în modul și în termenul prevăzut 

de Codul administrativ nr. 116/2018, fără respectarea procedurii prealabile.” 

Art. XXIII. –Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122-124, art. 383), se modifică după cum 

urmează: 

1. La articolul 8 alineatul (4) cuvintele ”condiţiile Legii contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele 

”conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018”. 

2. La articolul 19 alineatul (3) textul ”pot face obiectul acţiunii în contencios 

administrativ conform art. 30 alin. (3) lit. b).” se substituie cu cuvintele ”poate fi 

contestată conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018. 
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Art. XXIV. – Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art. 586), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 9 alineatul (1) cuvintele ”în instanţa de contencios 

administrativ, cu respectarea procedurii prealabile” se substituie cu cuvintele 

”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

2. La articolul 20 alineatul (5) cuvintele ”instanţa de contencios administrativ 

cu respectarea procedurii prealabile” se substituie cu cuvintele ”conform 

prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

3. La articolul 22: 

Alineatul (1) cuvintele ”instanţa de contencios administrativ fără respectarea 

procedurii prealabile, în modul prevăzut de legislaţie” se substituie cu cuvintele 

”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018, direct în instanța de 

judecată, fără respectarea procedurii prealabile”. 

Alineatul (5) se abrogă. 

Art. XXV. – Articolul 26 din Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului 

asupra mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 

393), va avea următorul cuprins:  

”Orice persoană, inclusiv asociaţiile de persoane sau organizaţie, este în drept 

să conteste orice decizie prevăzută de prezenta lege conform prevederilor Codului 

administrativ nr. 116/2018.”. 

Art. XXVI. – Legea nr. 143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352-357, art. 660), se modifică 

după cum urmează: 

1. La articolul 15 alineatul (12) cuvintele ”potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele 

”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

2. La articolul 21 alineatul (4) cuvintele ”potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele 

”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

3. La articolul 22 alineatul (7) cuvintele ”potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele 

”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”.  

Art. XXVII. – Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2014, nr. 247-248, art. 568), se modifică după cum 

urmează: 

1. La articolul 3136 alineatul (8) va avea următoarea redacție ” Operatorul de 

transport rutier este în drept să conteste, decizia sau hotărîrea de retragere a 
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autorizaţiei CEMT în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 

116/2018. 

2. La articolul 38 alineatul (2) cuvintele „prin cerere prealabilă depusă în 

conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ” se substituie cu 

cuvintele ”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

3.La articolul 122 alineatul (3) textul ”în termen de 30 de zile de la data 

comunicării deciziei, este în drept să înainteze o cerere prealabilă, cu sesizarea 

ulterioară a instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare” se 

substituie cu textul ”este în drept să o conteste în conformitate cu prevederile 

Codului administrativ nr. 116/2018”. 

Art. XXVIII. –Legea nr. 7/2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce 

privește comercializarea produselor nealimentare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 79-89, art. 146), se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 27 cuvintele ”în instanţa de judecată în conformitate cu Legea 

contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu 

cuvintele ”conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”. 

2. La articolul 30 alineatul (4) cuvintele ” atacată în instanţa de judecată”. se 

substituie cu cuvintele ”contestată în conformitate cu prevederile Codului Vamal 

nr. nr. 1149/2000”. 

Art. XXIX. – Legea nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea 

partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art. 194), se modifică 

după cum urmează: 

1. La articolul 3 alineatul (4) textul ”Decizia în litigiu va fi emisă de către 

Agenţie în cel mult 30 de zile calendaristice de la data sesizării. Acest termen poate 

fi prelungit cu cel mult o lună, fapt despre care urmează a fi anunţate părţile 

implicate în litigiu. Decizia Agenţiei este obligatorie pentru părţile implicate în 

litigiu. Orice decizie emisă de Agenţie poate fi contestată în instanţa de judecată 

competentă în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 

10 februarie 2000” se substituie cu textul ”Decizia în litigiu se emite și poate fi 

contestată conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018”; 

2. La articolul 10 alineatul (10) textul ” atacate la Agenţie, părţile implicate în 

litigiu avînd ulterior dreptul de a contesta decizia Agenţiei în instanţa de judecată 

competentă.” se substituie cu textul ”contestate în conformitate cu prevederile 

Codului administrativ nr. 116/2018”; 

3. La articolul 12 alineatul (4) cuvintele ” atacată de orice persoană interesată 

în instanţa de judecată competentă” se substituie cu cuvintele ”contestată de orice 

persoană interesată în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 

116/2018”; 
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4. La articolul 13 alineatul (6) textul ”atacate la Agenţie, părţile implicate în 

litigiu avînd ulterior dreptul de a contesta decizia Agenţiei în instanţa de judecată 

competentă” se substituie cu textul ”contestate în conformitate cu prevederile 

Codului administrativ nr. 116/2018”; 

5. La articolul 15 cuvintele ”atacată în instanţa de judecată competentă în 

conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 

2000” se substituie cu cuvintele ”contestată conform prevederilor Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

Art. XXX. –Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 413), se modifică după cum 

urmează:  

1. La articolul 20 alineatul (4) va avea următorul cuprins „Solicitantul, în 

cazul refuzului de a i se autoriza instalarea centralelor electrice noi cu o putere 

instalată mai mare de 20 MW sau majorarea capacităţii centralei electrice existente 

în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW poate contesta 

refuzul în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018”. 

2.La articolul 93 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: ”(2) În caz de dezacord cu răspunsul 

întreprinderii electroenergetice ori dacă nu a primit răspuns, consumatorul final, 

utilizatorul de sistem sunt în drept să îl conteste conform prevederilor Codului 

administrativ nr. 116/2018.”. 

alineatul (3) se abrogă. 

Art. XXXI. – La articolul 111 alineatul (3) din Legea nr. 108/2016 cu privire 

la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 

415), cuvintele ”instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la 

petiţionare. Decizia Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie poate 

fi contestată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793-

XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele ”condițiile Codului 

administrativ nr. 116/2018”. 

Art. XXXII. La articolul 47 alineatul (6) din Legea nr. 234/2016 cu privire la 

Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 343-346, art. 711), cuvintele ” instanța de judecată potrivit 

prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 793/2000” se substituie cu 

cuvintele ”condițiile Codului administrativ nr. 116/2018”. 

Art. XXXIII. – Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 620), se modifică după cum 

urmează: 
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1. La articolul 15 alineatul (12) cuvintele ” Legea contenciosului administrativ 

nr. 793/2000” se substituie cu cuvintele ”prevederile Codului administrativ nr. 

116/2018” 

2. Articolul 16 alineatul (10) va avea următorul cuprins ” Hotărîrile şi 

deciziile Agenției trebuie să fie întemeiate, motivate şi să conțină normele legale în 

baza cărora au fost adoptate sau emise. Hotărîrile şi deciziile Agenţiei pot fi 

contestate conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018. Hotărîrile 

Agenţiei prin care se aprobă actele normative de reglementare, costurile de bază, 

tarifele reglementate şi preţurile reglementate pot fi suspendate în conformitate cu 

prevederile Codului administrativ nr. 116/2018. 

3. La articolul 18 alineatul (5) textul ” cu Legea nr. 190/1994 cu privire la 

petiţionare. Decizia Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în reclamaţie 

poate fi contestată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ 

nr. 793/2000” se substituie cu cuvintele ” prevederile Codului administrativ nr. 

116/2018”. 

4. La articolul 20 alineatul (9) cuvintele ” termenele și în condițiile stabilite în 

Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000” se substituie cu cuvintele ” 

conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018”. 

 Art. XXXIV. – La articolul 8 alineatul (15) din Legea nr. 119/2018 cu 

privire la medicamentele de uz veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 309-320, art. 468), cuvintele ”Legii contenciosului administrativ” se 

substituie cu cuvintele ”Codului administrativ nr. 116/2018”.  

Art. XXXV. – Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 476), se modifică 

după cum urmează: 

1. La art. 21 alin (5) cuvintele ”Legii contenciosului administrativ” se 

substituie cu cuvintele ”Codului administrativ nr. 116/2018”. 

2. La art. 29 alin.(9) cuvintele ”Legea contenciosului administrativ” se 

substituie cu cuvintele ”Codul administrativ nr. 116/2018”. 

Art. XXXVI. – La articolul 14 alineatul (11) din Legea nr. 154/2018 privind 

atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere 

audiovizuale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 

559), cuvintele ”Legii contenciosului administrativ” se substituie cu cuvintele 

”Codului administrativ nr. 116/2018”.  

Art. XXXVII. – Prezenta lege se publică în Monitorul Oficial. 
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NOTA INFORMATIVĂ 

La proiectul de lege privind modificarea unor acte normative  

(cadrul conex Codului administrativ) 

 

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

proiectului 

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (cadrul conex 

Codului administrativ) a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei. 

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

finalitățile urmărite 

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative are la bază 

modificarea cadrului conex Codului administrativ. 

Legislația în vigoare cuprinde o serie de reglementări diversificate cu 

privire la aspecte ce vizează emiterea de acte administrative cu caracter normativ 

sau individual, mecanismele de verificare a legalității actelor administrative, de 

soluționare a cererilor privind accesul la informație etc. Acest număr impunător 

de acte normative ce au ca efect emiterea de acte administrative, conțin norme 

contradictorii care duc la o interpretare eronată și la o aplicare greșită a normelor 

de drept, care în consecință aduc la încălcarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului.  

Din analiza cadrului normativ conex Codului administrativ existent se 

poate concluziona existența mai multor neconcordanțe între normele Codului 

administrativ și reglementările prevăzute de legile speciale în privința procedurii 

administrative și a modalității de contestare a actelor administrative. 

Astfel, prin proiectul dat se urmărește asigurarea stabilității procedurilor 

administrative, uniformizarea cadrului legal existent și ajustarea acestuia la 

Codul administrativ, care stabilește necesitatea respectării procedurii prealabile 

asupra încălcării unui drept vătămat de către o autoritate publică prin emiterea 

actelor administrative. Totodată, până la momentul adresării în instanța de 

judecată, Codul administrativ a introdus necesitatea trecerii a două grade de 

jurisdicție unde acestea există. În acest sens, s-a încercat soluționarea litigiilor 

dintre autoritățile publice și persoanele fizice și juridice într-un timp relativ scurt 

pe o cale extrajudiciară (procedura prealabilă) cu celeritate mai sporită.  

Proiectul, de asemenea, are drept scop apropierea administrației publice de 

cetățean și îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor, asigurarea 

informării și participării tuturor părților interesate la luarea deciziilor 
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administrative, creșterea responsabilizării autorităților publice, prin stabilirea 

regulilor prevăzute de Codul administrativ tuturor subiecților implicați în 

procesul administrativ. 

3. Principalele prevederi ale proiectului 

Proiectul vine cu o serie de modificări în vederea ajustării și aducerii 

actelor normative în vigoare în concordanță cu prevederile Codului administrativ, 

prin care se va introduce o terminologie unitară și o claritate în partea ce ține de 

contestarea actului administrativ emis de către autoritățile publice vizate în 

fiecare lege separată.  

Prezentul proiect propune modificări la următoarele acte normative:  

I. Codul Funciar nr.828/1991  

Prin modificările propuse se abrogă unele norme care și-au pierdut din 

utilitate (articolele 91-93) și se propune modificarea articolului 90 existent. 

Soluțiile propuse în Capitolul XIV Soluționarea litigiilor funciare vin să facă 

claritate asupra procedeelor de contestare a actelor administrative și soluționarea 

litigiilor dintre autorități și deținătorii de terenuri. Astfel, se propune o nouă 

redacție a articolului 90 în care se vor reglementa care prevederi se vor aplica la 

soluționarea litigiilor dintre deţinătorii de terenuri şi autorităţile administraţiei 

publice locale, precum și cele dintre persoanele de drept privat. 

II. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 

Procedura de contestare a actelor emise de către organele fiscale în prezent 

este diferită de cea prevăzută în Codul administrativ. În acest sens, proiectul dat 

vine cu o serie de modificări în Titlul V Capitolul 17 unde este prevăzută 

procedura de contestare a deciziei Serviciului Fiscal sau a acțiunea funcționarului 

fiscal. 

Astfel, proiectul vine cu o nouă redacție a articolului 267 ”Dreptul de a 

contesta decizia Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunea funcţionarului fiscal”. Prin 

redacția nouă se face trimiterile la prevederile Codului administrativ care 

reglementează toată procedura administrativă, fiind opozabilă subiecților 

implicați în această activitate. În contextul expus supra propunem abrogarea 

articolelor 268-270 și 274 pentru a elimina acele norme din lege care vin în 

contradicție cu prevederile Codului administrativ și a celor care dublează 

procedura de contestare a actelor administrative, or pentru evitarea paralelismelor 

în legislaţie se impune abrogare acestora, grație dispozițiilor art. 65 alin. (2) lit. d) 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

III. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație  
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Odată cu adoptarea Codului administrativ la 19 iulie 2018 procedura 

administrativă a suferit o serie de modificări. În consecință menționăm că este 

necesar de ajustat și Legea privind accesul la informație (în articolul 15 alineatul 

(1)), în sensul specificării faptului că cererile privind accesul la informație vor fi 

înregistrate și examinate în conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 

116/2018. 

Totodată, se dă o nouă redacție a articolului 16 din lege, pentru a face o 

distincție clară între termenii prevăzuți de Codul administrativ și cei prevăzuți de 

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație.  

Suplimentar se propune de  a fi abrogate normele care reglementează 

procedura de contestare a actului administrativ, (procedură care beneficiază de o 

reglementare expresă în cadrul Codului administrativ ), pentru a crea o claritate și 

un regim juridic uniform al subiectului dat.  

IV. Codul Vamal al Republicii Moldova, nr. 1149/2000 

Considerentele avute în vedere la procedura de contestare a actelor emise 

de către organele fiscale sunt pertinente și urmează a fi reținute și în cazul 

procedurii de contestare a actelor emise de către organele vamale. Astfel, pentru 

aducerea în concordanță a prevederilor Codului Vamal cu cele ale Codului 

administrativ, proiectul vine cu un șir de modificări în secțiunea a 47-a din 

Capitolul XI care prevede calea administrativă de atac a acţiunilor sau 

inacţiunilor organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. În acest sens, se 

propune abrogarea articolelor 290-294 și ajustarea articolelor 1864, 288-289, 2941  

la prevederile Codului administrativ pentru a facilita modul de contestare a 

deciziilor organelor vamale și a colaboratorilor vamali și a-l alinia la regimul 

juridic general stabilit de Codul administrativ. 

V. Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală  

Codul administrativ în prezent nu mai operează cu noțiunea de ”instanța de 

contencios administrativ” dar cu noțiunea de „instanța de judecată”. Astfel, se 

propune ca în tot cuprinsul legii sintagma „instanța de contencios administrativ” 

la orice formă gramaticală să fie substituită cu sintagma „instanța de judecată” 

pentru a crea o terminologie unitară în actele normative în vigoare.  

Totodată, proiectul prevede o serie de intervenții în mai multe articole 

pentru a face o claritate în modul de contestare a actelor administrative.  

VI. Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat  

În prezenta lege s-a intervenit în articolul 17 care prevede contestarea 

deciziei de secretizare a informaţiilor și anume în alineatul (3) al articolului 
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menționat s-a propus o nouă redacție a acestuia pentru a oferi o claritate și a 

aduce normele acestuia în concordanță cu cele ale Codului administrativ. Prin 

redacția propusă se aduc unele clarificări cu privire la modul de contestare a 

actului administrativ, prin introducerea obligativității de a contesta actul la 

organul emitent și nu la cel superior. Astfel, se va oferi beneficiul a două trepte 

de contestare prealabilă până la necesitatea de adresare în instanța de judecată. 

Totodată, se intervine și în alte articole pentru ajustarea legii menționate la 

prevederile Codului administrativ, excluzându-se și normele neaplicabile.  

VII. Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător  

Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier)  

Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare 

Legea nr. 115/2005 cu privire la producţia agroalimentară  

Legea nr. 422/2006 privind securitatea generală a produselor 

Legea nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate  

Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat  

Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de 

origine şi specialităţilor tradiţionale garantate  

Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate 

Legea nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale  

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător  

Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat 

Legea nr. 171/2012 privind piața de capital  

Legea nr. 183/2012 concurenței  

Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare 

şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor  

Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale  

Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului  

Legea nr. 143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice  

Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014  

Legea nr. 7/2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește 

comercializarea produselor nealimentare  

Legea nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice  
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Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică  

Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale  

Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor 

mobiliare 

Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică  

Legea nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar  

Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică  

Legea nr. 154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul 

producției de film și alte opere audiovizuale.  

Modificările propuse în actele normative enunțate supra se operează pentru 

a aduce conținutul și terminologia acestora în corespundere cu prevederile 

Codului administrativ, pentru a crea un cadru legal unitar în partea ce ține de 

contestarea actelor administrative. Totodată, s-a intervenit de ordin tehnic în 

cuprinsul actelor normative cu schimbările de rigoare a tuturor referințelor la 

Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 și Legea nr.190/1994 cu privire 

la petiționare prin trimiteri la prevederile Codului administrativ. 

Un aspect esențial asupra căruia dorim să atragem atenția îl reprezintă 

faptul că prin intermediul prezentului proiect în unele acte normative (este vorba 

despre normele prevăzute la articolele X; XII, XV, XXI, XXIII) sunt prevăzute 

expres derogări de la normele Codului administrativ referitoare la parcurgerea 

procedurii prealabile de contestare a actului administrativ. Aceste derogări 

exprese constau în lipsa obligativității parcurgerii procedurii prealabile prevăzută 

de Codul administrativ drept regulă în materie și au fost incluse în proiect pentru 

a se spori gradul de previzibilitate a cadrului normativ general în contextul în 

care prevederea de la art. 163 alin. (3) din Codul administrativ stabilește că 

„Procedura de examinare a cererii prealabile nu se efectuează dacă: (...) c) legea 

prevede expres adresarea nemijlocită în instanța de judecată.”. Prin urmare, 

pentru a se exclude orice dubii cu privire la lipsa necesității parcurgerii 

procedurii prealabile într-un șir de situații specifice, s-a exprimat în particular 

expres acest fapt în prevederile corespunzătoare de la art. X; XII, XV, XXI, 

XXIII din proiect. Soluția excluderii obligativității parcurgerii procedurii 

prealabile în cazurile date este generată de faptul că natura juridică a actului 

administrativ sau a situației create, calitatea specială a părților în litigiu (cum ar fi 

spre exemplu, în cazul art. 45 alin. (4) lit. b), 48 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 

privind administrația publică locală) sau urgența situației asupra căreia este 

necesar de pronunțat (cum ar fi în cazul prevederii de la art. 24 alin. (2) din 

Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat) golește de 

conținut procedura prealabilă de contestare și exclude beneficiile potențiale pe 
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care le poate oferi aceasta. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare. 

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

Adoptarea prezentului proiect de act normativ nu va necesita operarea unor 

modificări în cuprinsul altor acte normative. 

6.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul Legii de modificare a unor acte normative 

(cadrul conex Codului administrativ) a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare, 

precum și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md. 

 

 

Secretar de stat                                     Veronica MIHAILOV-MORARU 

  

http://www.justice.gov.md/
http://www.particip.gov.md/


CERERE  

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a 

proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (cadrul conex 

Codului administrativ) care urmează a fi anunțat în cadrul ședinței secretarilor 

generali de stat 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria  și denumirea 

proiectului 

Lege; 

Lege cu privire la modificarea unor acte normative 

(cadrul conex Codului administrativ)  

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

Ministerul Justiției 

3. Justificarea depunerii cererii  Art. 257 alin (3) din Codul administrativ al Republicii 

Moldova nr. 116/2018 

4. Lista autorităților și 

instituțiilor a căror avizare 

este necesară 

1. Cancelaria de Stat;

2. Ministerul Finanțelor;

3. Ministerul Economiei;

4. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării

Regionale; 

5. Ministerul Afacerilor Interne;

6. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării

Europene; 

7. Ministerul Educației și Cercetării;

8. Ministerul Culturii;

9. Ministerul Apărării;

10. Ministerul Sănătății,

11. Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

12. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

13. Ministerul Mediului;

14. Agenția Națională pentru Reglementare în

Energetică; 

15. Congresul Autorităților Locale;

16. Serviciul Fiscal de Stat;

17. Serviciul Vamal;

18. Serviciul de Informații și Securitate;

19. Consiliu Național pentru Asistența Juridică

Garantată de Stat; 

20. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu

Caracter Personal; 

21. Consiliul Concurenței;

22. AO „Centrul de Resurse Juridice din

Moldova”; 

23. AO „Institutul pentru Politici și Reforme

Europene”; 

24. AO „INVENTO”;

25. Universitatea de Stat din Moldova,

Departamentul Drept Procedural; 

26. Centrul Național Anticorupție.



5. Termenul-limită pentru 

depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare din momentul recepționării 

proiectului de către destinatari 

6. Persoana responsabilă de 

promovarea proiectului 

Radu SCRIPNIC,  

consultant, Direcția elaborare acte normative 

Tel.: 0 (22) 20-14-69, 

E-mail: radu.scripnic@justice.gov.md  

7. Anexe 1. Proiectul Hotărârii Guvernului;

2. Nota informativă

8. Data și ora depunerii cererii 

9. Semnătura 

mailto:radu.scripnic@justice.gov.md



