GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E nr.____
din____________________2020
Chişinău
9

Cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul
stării de urgenţă, de asediu şi de război

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
5

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege
pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu
şi de război.

Prim-ministru

ION CHICU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei
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Fadei Nagacevschi

3

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind
regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi
de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (2), textul „ , adoptarea, modificarea sau abrogarea
legilor organice şi a legislaţiei electorale, precum şi desfăşurarea alegerilor
autorităţilor publice centrale şi locale şi a referendumurilor republicane şi locale”
se exclude.
2. Articolul 20 se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
„k) alte măsuri necesare pentru aceste scopuri”.
3. La articolul 22, alineatul (1) se completează cu litera i) cu următorul
cuprins:
„i) exercită alte atribuţii necesare pentru aceste scopuri”.
4. Articolul 24 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) exercită alte atribuţii necesare pentru aceste scopuri”.
5. Articolul 25 se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
„j) exercită alte atribuţii necesare pentru aceste scopuri”.
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Parlamentului
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Nota informativă
la proiectul legii pentru modificarea Legii nr.212/2004
privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul legii pentru modificarea Legii nr.212/2004 privind regimul stării
___________________ de urgenţă, de asediu şi de război
1. Denumirea amorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.212/2004 privind regimul stării de
urgenţă, de asediu şi de război este elaborat de Ministerul Justiţiei.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
La 31 decembrie 2019 China raportează Oficiului Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (în continuare - OMS) izbucnirea unei pneumonii cauzată de factori
necunoscuţi în regiunea Wuhan. La 11 februarie 2020, OMS a anunţat un nume
pentru noul virus: COVID-19.
Răspândirea de amploare a noului virus COVID-19 la 28 februarie, a
determinat OMS să anunţe un grad „ fo a rte r id ic a t ” al pericolului legat de epidemia
cu noul coronavirus, care a fost deja caracterizat la 30 ianuarie drept „urgenţă în
domeniul sănătăţii publice la nivel internaţional”.
OMS monitorizează în mod continuu epidemiologia acestui focar pentru a
înţelege mai bine unde circulă virusul şi cum oamenii se pot proteja de infecţie.
De la apariţia noului coronavirus în decembrie în China, numărul global de
cazuri confirmate de COVID-19 a depăşit 150 000. Iar la 11 martie 2020, OMS a
anunţat faza de transmitere pandemică a infecţiei SARS-CoV-2. De asemenea
infecţia COVID-19 se înregistrează în toate ţările UE, cu regim sporit de creştere a
cazurilor de boală. Aceste ţări sunt intens vizitate de către cetăţenii RM, precum şi
sunt ţări de reşedinţă temporară a acestora.
OMS invită toate ţările să continue eforturile care au fost eficiente în
limitarea numărului de cazuri şi încetinirea răspândirii virusului. Fiecare efort de
încetini răspândirea acestuia salvează vieţi. Aceste eforturi oferă sistemelor de
sănătate şi întregii societăţi mult timp necesar pentru pregătirea şi identificarea
tratamentelor/vaccinurilor eficiente.
Fiecare Guvern trebuie să facă un pas înainte pentru a aduce un angajament
în întreaga societate, protejând nu doar cetăţenii ţării respective, ci şi a altor ţări.
Izbucnirea bruscă în Italia, la finele lui februarie, a unor cazuri de
contaminare cu noul coronavirus o poziţionează drept cea mai afectată ţară din

Europa şi a doua din lume după China.
Republica Moldova este expusă mai mult decât alte ţări la coronavirus, dat
fiind faptul că în Italia trăieşte cea mai mare comunitate de cetăţeni ai Republicii
Moldova. După ce epidemia de coronavirus s-a răspândit în ţările vecine (Romania
şi Ucraina), răspândirea acestuia şi în Republica Moldova în timpul apropiat era de
neevitat.
.a .

încă din momentele în care s-a văzut dimensiunea epidemiei, cetăţenii
Republicii Moldova, care reveneau inclusiv din ţările unde sunt înregistrate cazuri
de infecţii cu coronavirus de tip nou, au fost îndemnaţi să conlucreze cu personalul
poliţiei de frontieră, să îndeplinească fişe epidemiologice, să declare istoricul
călătoriilor, să treacă verificările de rigoare, să evite orice deplasare care nu este
necesară, pentru că, într-un final, nu fac altceva decât să-şi pună în pericol membrii
familiei, să-şi pună în pericol prietenii.
Primul caz de coronavirus a fost confirmat în Republica Moldova, la 7
martie 2020 - o femeie, revenită din Italia, în vârsta de 48 ani.
A

In următoarea zi, 8 martie, începând cu ora 8.00, a avut loc şedinţa naţională
extraordinară de sănătate publică, la Guvern. Republica Moldova întreprinde
măsuri guvernamentale în scopul prevenirii răspândirii virusului de tip nou.
Avînd în vedere că la 16 martie 2020 sunt confirmate 23 de cazuri de
infecţie cu COVID-19 în Republica Moldova, şi în urma raportului prezentat de
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova privind evoluţia
situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19, se propune a înainta Parlamentului
proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.212/2004 privind regimul stării de
urgenţă, de asediu şi de război.
Prin proiectul de lege se propune operarea unor amendamente care au drept
scop asigurarea unei gestionări optime şi eficiente a situaţiilor circumscrise ariei de
aplicare a prevederilor legii.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prin proiectul de lege se propune modificarea mai multor articole, după cum
urmează:
La articolul 4 alin. (2), se propune excluderea textului: „ , adoptarea,
modificarea sau abrogarea legilor organice şi a legislaţiei electorale, precum şi
desfăşurarea alegerilor autorităţilor publice centrale şi locale şi a referendumurilor
republicane şi locale” se exclude.
La fel, se acordă şi alte competenţe instituţiilor responsabile de gestionarea
stării de urgenţă, de asediu şi de război. Respectiv, acestea vor putea
întreprinde/institui şi alte măsuri de urgenţă după necesitate.
4. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul legii necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat, însă nu
pot fi cuantificate la momentul de faţă.
5. Modul ae încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect nu necesită modificarea sau elaborarea unor acte normative noi.

Ministru
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