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

Cu privire la propunerea declarării stării de urgenţă

În temeiul art. 19 din 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, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de Raportul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova privind necesitatea declarării stării de urgenţă.
2. Se propune Parlamentului să declare stare de urgenţă pe întreg teritoriul
Republicii Moldova pentru o perioadă de 60 de zile.
3. Se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărâre a
Parlamentului privind declararea stării de urgenţă.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
Prim-ministru

ION CHICU

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei

Fadei Nagacevschi

Ministrul sănătăţii,
muncii şi protecţiei sociale

Viorica Dumbrăveanu

Ministrul afacerilor interne

Pavel Voicu
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Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÂRE
privind declararea stării de urgenţă

În temeiul art. 66 lit. m) din Constituţia Republicii Moldova (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art. 140), cu modificările
ulterioare, art. 12 din 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, şi având în vedere declararea de către
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pandemiei de coronavirus (COVID-19) la data
de 11 martie 2020 şi instituirea codului roşu la nivel naţional în legătură cu situaţia
epidemiologică prin infecţia cu COVID-19 de către Comisia Naţională
Extraordinară de Sănătate Publică la 13 martie 2020,
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se declară stare de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova,
în perioada 17 martie-15 mai 2020.
Art. 2. - Pe perioada stării de urgenţă Comisia pentru Situaţii Excepţionale
a Republicii Moldova va emite dispoziţii în vederea punerii în executare a
următoarelor măsuri:
1) instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;
2) instituirea unui regim special de circulaţie pe teritoriul ţării;
3) introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaroantiepidemice obligatorii;
4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entităţile;
5) interzicerea desfăşurării adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor
acţiuni de masă;
6) dispunerea, la necesitate, a raţionalizării consumului de alimente şi de
alte produse de strictă necesitate;
7) coordonarea activităţii mijloacelor de informare în masă privind:
a) informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale,
despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor
acestei situaţii şi protecţia populaţiei;
b) familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei
excepţionale;
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c)
introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de
telecomunicaţii;
8) modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a
conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
9) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de
actele normative, pentru această perioadă;
10) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în
condiţiile legii;
11) efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul
prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de
urgenţă;
12) efectuarea altor acţiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării şi
lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).
Art. 3. - Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova sunt obligatorii şi executorii 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.
Art. 4. - Toate dispoziţiile emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale 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 şi Secretarul General al Consiliului Europei despre
prezenta hotărâre şi cauzele adoptării acesteia.
Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se aduce de
îndată la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de informare în masă şi se publică
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele Parlamentului
9
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NO TĂ INF O RM ATIVĂ
la proiectul de H otărîre a G uvernului privind propunerea declarării stării de
____________________________________ urgenţă___________________________________
1. Denum irea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Proiectul de Hotărîre a Guvernului privind propunerea declarării stării de urgenţă
este elaborat de Ministerul Justiţiei.
2. Condiţiile ce au im pus elaborarea proiectului de aci norm ativ 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 „foarte r id ic a t ” al pericolului legat de epidemia cu
noul coronavirus, care a fost deja caracterizat la 30 ianuarie drept „urgenţă în
dom eniul 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.
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.
în 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 următorul
proiect de hotărîre privind declararea stării de urgenţă.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elem entelor noi

în acest stadiu al evoluţiei epidemiei, se propune Parlamentului următorul
proiect de hotărîre privind declararea stării de urgenţă pentru o perioadă de 30 de zile.
în acest context, se propune declararea stării de urgenţă începând cu 17 martie
2020 - 15 aprilie 2020. Starea de urgenţă intră în vigoare la data adoptării de către
Parlament a hotărârii prin care a fost instituită. Or, potrivit art.14 alin. (1) din Legea
nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război:
„(1) Hotărîrea 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 urgenţa Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova va emite dispoziţii cu caracter executoriu pentru conducătorii autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice,
precum şi pentru cetăţeni.
Proiectul prevede un şir de măsuri ce vor fi luate de Comisia pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării

consecinţelor pandemiei de Coronavirus (COVID-19).

Totodată, Parlamentul Republicii Moldova va informa, în termen de 3 zile,
Secretarul General al ONU şi Secretarul General al Consiliului Europei despre
prezenta Hotărîre şi cauzele adoptării acesteia, potrivit art. 6 din Legea nr. 212/2004
privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război.
4. Fundam entarea econom ico-fînanciară

Proiectul legii necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat, însă nu pot
fi cuantificate la momentul de faţă.
5. M odul de încorporare a actului în cadrul norm ativ în vigoare

Prezentul proiect nu necesită modificarea sau elaborarea unor acte normative noi.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Prezenta hotărîre se aduce de îndată la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de
informare în masă şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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