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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. 

  




