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Prezenta opinie se expune cu privire la modul în care a fost instituită starea de urgență de 
către Parlamentul Republicii Moldova prin adoptarea la data de 31 martie a Hotărârii 
Parlamentului nr. 49/2021.  

Opinia se referă în principal la cerințele de procedură și de conținut pe care urmează să le 
respecte o Hotărâre a Parlamentului prin care se instituie starea de urgență, accentuează viciile 
constatate în procesul de adoptare și se expune cu privire la riscurile de declarare a 
neconstituționalității acestei Hotărâri de Parlament. 

Concluzia noastră este că Parlamentul a încălcat mai multe prevederi din Legea nr. 212/2004, 
Legea nr. 136/2017, Legea nr. 100/2017 și a ignorat jurisprudența Curții Constituționale pe cauze 
similare, inclusiv modul în care urmează a fi aplicate prevederile articolului 54 alin. (4) din 
Constituție ce țin de caracterul proporțional al restrângerii drepturilor și libertăților fundamentale. 

De asemenea, considerăm că Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 riscă să fie declarată 
neconstituțională pentru motive de lipsă de justificare a instituirii stării de urgență, inclusiv în 
partea ce ține de termenul de 60 zile, pentru lipsă de măsuri concrete care urmează a fi 
întreprinse, dar și lipsa caracterului proporțional al competențelor oferite Guvernului. 
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1. Considerente generale 

1.1. Prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 49/2021 

Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 stabilește că în baza prevederilor articolului 66 lit. m) din 
Constituție și ale articolului 19 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și 
de război, Parlamentul declară stare de urgență pentru perioada dintre 1 aprilie și 30 mai 2021. 

Comisia pentru Situații Excepționale a fost împuternicită cu competențe generale de a lua măsuri în 
diverse domenii, inclusiv: 

- să limiteze circulația persoanelor, modul de funcționare al entităților, inclusiv cu regim special 
de lucru,  

- introducerea regimului de carantină,  
- coordonarea modului de informare cu privire la starea epidemiologică,  
- modificarea modului de numire în funcție și destituire a conducătorilor agenților economici și 

ai instituțiilor publice,  
- implicarea cetățenilor pentru a presta servicii de interes public,  
- efectuarea rechizițiilor de bunuri pentru a preveni și lichida consecințele situației care a impus 

starea de urgență, precum și  
- orice alte acțiuni necesare pentru a preveni, diminua și lichida consecințele pandemiei. 

1.2. Contextul adoptării Hotărârii Parlamentului nr. 49/2021 

Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 a fost adoptată la data de 31 martie 2021, a doua zi după ce 
Guvernul în demisie a adoptat Hotărârea Guvernului nr. 43/2021 cu privire la propunerea declarării 
stării de urgență. 

Hotărârea Guvernului prin care s-a propus instituirea stării de urgență pentru un termen de 60 zile nu 
s-a expus cu privire la oportunitatea instituirii acestei stări, rezumându-se la referința raportului 
Comisiei pentru Situații Excepționale (în continuare CSE) prin care se indică asupra necesității de 
instituire a stării de urgență. Raportul CSE la care se face referire în Hotărârea Guvernului nr. 43/2021 
și Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 nu a fost publicată. 

În același timp, datele cu privire la numărul de infectări și numărul de decese din luna martie 2021 
arătau o creștere continuă, în perioada 1-28 martie 2021, fiind înregistrate 41.068 cazuri dintr-un 
număr de 115.279 teste efectuate, precum și 878 decese. În total, se raportau 339 cazuri extrem de 
grave precum și un număr total de cazuri de la începutul pandemiei de 226.521 și un număr total de 
persoane vindecate de 201.769. 

1.3. Procedura adoptării Hotărârii Parlamentului nr. 49/2021 

Parlamentul a examinat în ședința din 31 martie 2021 atât propunerea declarării stării de urgență 
parvenită din partea Guvernului, cât și inițiativa legislativă din partea unui grup de deputați, de 
adoptare a Hotărârii Parlamentului de instituire a stării de urgență. Proiectul de Hotărâre de Parlament 
a fost înregistrat în aceeași zi, 31 martie 2021, și deși deputații în Parlament au avut la dispoziție mai 
puțin de câteva ore pentru a depune la secretariat amendamente la proiectul Hotărârii Parlamentului, 
acestea totuși au fost depuse.  

Printre propuneri se regăseau: un termen mai redus al stării de urgență, stabilirea unor măsuri 
specifice pentru a compensa pierderile pentru unele grupuri de cetățeni, organizarea unui instrument 
de comunicare pentru public pentru a cupla eforturile autorităților cu mesajele direcționate către 
cetățeni, stimularea personalului medical în funcție de numărul de persoane monitorizate care se 
tratează la domiciliu, crearea unui mecanism electronic de evidență a persoanelor infectate, aplicarea 
unor măsuri adiționale pentru a preveni violența în familie, implicarea tuturor autorităților în procesul 
de gestionare a pandemiei în cadrul centrului de dirijare în situații excepționale, plafonarea salariilor 
și stoparea achizițiilor neprioritare, precum și alte măsuri.  

Nici un amendament propus nu a fost susținut, rezumându-se la argumentul că CSE are deja aceste 
competențe stabilite în proiectul Hotărârii Parlamentului, însă a fost încurajată preluarea acestor 
recomandări care se vor regăsi în dispozițiile și alte acte pe care le va emite CSE. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125901&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124336&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125893&lang=ro
https://msmps.gov.md/28-03-2020_covid-19/
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5484/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=4f98ac28-851a-42a6-a7c7-27e57f38f2b9
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2. Prevederi ce țin de modul de instituire a stării de urgență 

2.1. Cadrul normativ național 

Cerințele de procedură 

În baza articolului 66 din Constituție, Parlamentul declară starea de urgență, iar în baza articolului 72 
din Constituție, prin lege organică se reglementează regimul stării de urgență, asediu și război. 

Legea nr. 212/2004 prevede în articolul 12 alin. (1) și 17 că starea de urgență să declară de Parlament 
la propunerea Președintelui Republicii Moldova sau la propunerea Guvernului. 

Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern stabilește la articolul 15 alin. (2) lit. a) că Guvernul al cărui 
mandat a încetat nu poate adopta și prezenta Parlamentului spre examinare proiecte de acte 
normative. 

În același timp, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative prevede la articolul 14 că Hotărârile 
Guvernului sunt adoptate pentru exercitarea atribuțiilor Guvernului, în cazul dat fiind vorba despre 
propunerea pentru instituirea stării de urgență. 

Constatăm că Guvernul în demisie a aprobat un act pe care nu avea dreptul să-l aprobe în sensul 
limitărilor stabilite de articolul 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 136/2017. 

Parlamentul s-a întrunit în ședință în baza unui act adoptat de Guvernul în demisie, pe care nu avea 
dreptul să aprobe. În același timp, Parlamentul nu a examinat Hotărârea Guvernului nr. 43/2021, ci un 
proiect de Hotărâre de Parlament propus în calitate de inițiativă legislativă de un grup de deputați. 
Probabil, în eforturile de a evita declararea neconstituțională a actului pe temeiuri de procedură, 
Parlamentul a audiat raportul Prim-ministrului, însă proiectul de Hotărâre de Parlament pentru 
declararea stării de urgență elaborat de un grup de deputați era pregătit deja. Din acest considerent, 
consecutivitatea adoptării actelor lipsește în acest caz, ori raportul Prim-ministrului în exercițiu a fost 
un exercițiu ulterior elaborării proiectului Hotărârii Parlamentului. 

Constatăm că Parlamentul a ignorat cerințele stabilite în Legea nr. 212/2004 în partea ce ține de 
consecutivitatea acțiunilor pe care urmează să le întreprindă actorii – CSE, Guvernul și Parlamentul 
pentru a declara starea de urgență. 

Cerințele de conținut 

Articolul 13 din Legea nr. 212/2004 stabilește că Hotărârea care instituie starea de urgență urmează 
să prevadă: (a) motivele care au stat la baza instituirii stării de urgență, (b) teritoriul pe care se instituie, 
(c) durata instituirii, (d) măsurile urgente care urmează a fi luate, (c) organele competente care 
urmează să implementeze măsurile stabilite, precum și (d) alte prevederi necesare. 

Analizând conținutul Hotărârii Parlamentului nu pot fi extrase (1) măsurile urgente care urmează a fi 
luate și în mare parte lipsesc (2) motivele care au stat la baza instituirii stării de urgență, și, prin urmare, 
și (3) legătura cauzală dintre motive și măsuri propuse. În lipsa acestora, este imposibil de stabilit 
dacă instituirea stării de urgență este proporțională cu scopurile urmărite. 

În schimb, Hotărârea Parlamentului 49/2021 stabilește doar competențe și acțiuni generale pe care le 
poate întreprinde CSE, fără a fi specificate consecutivitatea implementării lor, măsurile care sunt 
primordiale, costurile și sursele care vor fi utilizate pentru a implementa măsurile necesare. În aceste 
condiții Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 nu corespunde cerințelor de conținut stabilite în articolul 
13 din Legea nr. 212/2004. 

Mai mult, întrucât măsurile care urmează a fi întreprinse nu sunt prezente în Hotărârea Parlamentului, 
dar sunt stabilite ulterior în cadrul dispozițiilor CSE, controlul constituționalității normelor devine mult 
mai complicată, întrucât Curtea Constituțională nu se poate expune de principiu pe aspecte legate de 
proporționalitatea măsurilor pentru că ele lipsesc.  

Contestarea în instanța de judecată a dispozițiilor CSE, care se expun și cu privire la termenii restrânși 
de contestare a acestora, și ulterior invocarea în cadrul procesului a excepției de neconstituționalitate, 
sunt etape care tergiversează sau chiar pot duce la imposibilitatea controlului constituționalității actului 
emis în perioada stării de urgență. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125861&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105607&lang=ro
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3. Cerințe de constituționalitate față de Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 

Articolul 54 alin. (4) din Constituție prevede că „Restrângerea [exercițiului unor drepturi și libertăți] 
trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau 
a libertății.” 

Declararea stării de urgență prin definiție impune o serie de restricții pentru cetățeni, iar principala 
cerință pentru aplicarea lor este caracterul proporțional al restricțiilor cu scopurile pentru care a fost 
stabilită restricția. 

În acest sens, caracterul proporțional al normelor din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 nu poate fi 
extras din motivele invocate supra, inclusiv lipsa motivării instituirii stării de urgență, a măsurilor 
concrete care se propun a fi adoptate și implementate, precum și legătura cauzală dintre motive și 
măsurile propuse. Lipsa justificării instituirii stării de urgență la general, dar și a competențelor oferite 
cu o marja largă de discreție către CSE duc la concluzia că testul de proporționalitate, accentuat de 
Curtea Constituțională, inclusiv în Hotărârea nr. 17/2020, nu a fost respectat. 

Curtea Constituțională a stabilit că testul de claritate al normei, al caracterului corespondent al 
competențelor Guvernului cu starea de urgență dar și al proporționalității măsurilor stabilite raportate 
la scopul urmărit sunt esențiale în determinarea caracterului constituțional al unui act normativ. În 
acest sens, Înalta Curte a constatat unele prevederi care ofereau competențe excesive Guvernului pe 
durata stării de urgență ca fiind contrare prevederilor articolului 54 din Constituție și a remis o adresă 
Parlamentului pentru a opera modificările necesare în Legea nr. 212/2004. 

Constatările Curții Constituționale din Hotărârea nr. 17/2020 sunt aplicabile și Hotărârii Parlamentului 
nr. 49/2021, întrucât nu corespund cel puțin cerințelor de proporționalitate. Lipsa unei justificări cu 
privire la termenul de 60 zile, lipsa unor măsuri concrete care urmează a fi întreprinse, precum și în 
consecință imposibilitatea constatării legăturii cauzale dintre starea de fapt și măsurile propuse, toate 
conduc la concluzia că modul în care a fost instituită starea de urgență nu corespunde cerințelor și 
riscă să fie declarată neconstituțională. 

Aceste concluzii se completează cu viciile de procedură, menționate supra, urmare a cărora 
Parlamentul nu a respectat cerințele impuse de Legea nr. 212/2004 ce țin de subiecții care inițiază 
procedura de instituire a stării de urgență (Guvernul), dar și faptul că Parlamentul nu a urmat 
consecutivitatea legată de adoptarea Hotărârii privind declararea stării de urgență. 

4. Concluzii 

1. Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 de declarare a stării de urgență și Hotărârea Guvernului nr. 
43/2021 de propunere a declarării stării de urgență au fost adoptate fără a respecta cerințele de 
procedură dar și competențele reduse pe care le are un Guvern în demisie; 

2. Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 nu conține prevederile minime impuse de Legea nr. 212/2004, 
în special măsurile concrete care se propun a fi întreprinse pe perioada stării de urgență; 

3. Nu sunt este justificată perioada stării de urgență cu starea de fapt și măsurile ce sunt propuse 
pentru a fi întreprinse, CSE obținând o marjă largă de discreție în întreprinderea acțiunilor 
necesare; 

4. Hotărârea Parlamentului riscă să fie declarată neconstituțională cel puțin pentru faptul că nu 
respectă cerințele articolului 54 din Constituție, dar și potențial alte prevederi, inclusiv cele ce țin 
de claritatea normelor (articolul 23 din Constituție). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122303&lang=ro
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integrarea europeană a Republicii Moldova prin promovarea reformelor sistemice, sporirea democrației 
participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local. 

IPRE este membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic 
(www.eap-csf.eu), co-inițiator al Forumului Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP 

Think-Tank Forum) lansat în anul 2017 la Chișinău. 

Adresa: Str. București 90, of. 20 
Chișinău, MD-2001, Republica Moldova 

Tel.: + 373 22 788 989 
E-mail: info@ipre.md  
Web: www.ipre.md 

 

 

 

Această opinie a fost elaborată în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul 
Justiției”, susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației 
Soros Moldova. Conținutul publicației reprezintă opinia Grupului de Experți în domeniul 
Justiției și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova. 
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