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CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ  
AL REPUBLICII MOLDOVA

parlamentul adoptă prezentul cod.

Titlul I

DiSpOZiŢii GeNerALe

C a p i t o l u l  i

DiSpOZiŢii priNCipALe

Articolul 1. raporturile reglementate de legislaţia  
 procedurală civilă

Legislaţia procedurală civilă a republicii Moldova regle-
mentează raporturile sociale referitoare la raporturile proce-
suale civile ce apar la înfăptuirea justiţiei de către instanţele 
judecătorești de drept comun și de cele specializate în cadrul 
judecării pricinilor în acţiuni civile, precum și a altor pricini, date 
în competenţa lor de prezentul cod și de alte legi.

Articolul 2. Legislaţia procedurală civilă
(1) procedura de judecare a cauzelor civile în instanţele 

judecătorești de drept comun și în cele specializate este sta-
bilită de Constituţia republicii Moldova, de prezentul cod și 
de alte legi organice. Normele de drept procedural civil din 
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alte legi trebuie să corespundă dispoziţiilor fundamentale 
ale Constituţiei republicii Moldova și prezentului cod. 

(2) În caz de coliziune între normele prezentului cod și preve-
derile Constituţiei republicii Moldova, se aplică prevederile 
Constituţiei, iar în caz de discordanţă între normele prezen-
tului cod și cele ale unei alte legi organice, se aplică regle-
mentările legii adoptate ulterior. 

(3) Dacă prin tratatul internaţional la care republica Moldova este 
parte sînt stabilite alte norme decît cele prevăzute de legisla-
ţia procedurală civilă a republicii Moldova, se aplică normele 
tratatului internaţional dacă din acesta nu rezultă că pentru 
aplicarea lor este necesară adoptarea unei legi naţionale.

(4) Legislaţia procedurală civilă stabilește modalitatea de jude-
care a pricinilor în acţiuni civile ce rezultă din raporturi juri-
dice civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice 
și din alte raporturi juridice, a pricinilor cu procedură spe-
cială și cu procedură în ordonanţă (simplificată), precum și 
a celor care apar în legătură cu executarea actelor instanţei 
judecătorești și actelor altor autorităţi.

Articolul 3. Acţiunea legii procedurale civile în timp 
(1) instanţele judecătorești aplică legile procedurale civile în 

vigoare la data judecării cauzei civile, efectuării actelor de 
procedură sau executării actelor instanţei judecătorești (ho-
tărîri, încheieri, decizii, ordonanţe), precum și a actelor unor 
alte autorităţi în cazurile prevăzute de lege. 

(2) Noua lege procedurală nu duce la modificarea efectelor ju-
ridice deja produse ca rezultat al aplicării legii abrogate și 
nu le desfiinţează. De la data intrării în vigoare a noii legi 
procedurale, efectele vechii legi încetează dacă noua lege 
nu prevede altfel.

(3) Legea procedurală civilă care impune obligaţii noi, anulează 
sau reduce drepturile procedurale ale participanţilor la pro-
ces, limitează exercitarea unor drepturi ori stabilește sancţiuni 
procedurale noi sau suplimentare nu are putere retroactivă.

Art 3
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Articolul 4. Sarcinile procedurii civile
Sarcinile procedurii civile constau în judecarea justă, în termen 

rezonabil, a cauzelor de apărare a drepturilor încălcate sau con-
testate, a libertăţilor și a intereselor legitime ale persoanelor fizi-
ce și juridice și asociaţiilor lor, ale autorităţilor publice și ale altor 
persoane care sînt subiecte ale raporturilor juridice civile, famili-
ale, de muncă și ale altor raporturi juridice, precum și în apărarea 
intereselor statului și ale societăţii, în consolidarea legalităţii și a 
ordinii de drept, în prevenirea cazurilor de încălcare a legii.

Articolul 5. Accesul liber la justiţie
(1) Orice persoană interesată este în drept să se adreseze în in-

stanţă judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru a-și 
apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile și inte-
resele legitime.

(2) Nici unei persoane nu i se poate refuza apărarea judiciară din 
motiv de inexistenţă a legislaţiei, de imperfecţiune, coliziu-
ne sau obscuritate a legislaţiei în vigoare.

(3) renunţarea uneia dintre părţi la dreptul de a se adresa în 
judecată prin încheiere, în condițiile legii, a unei convenții 
arbitrale.

Articolul 6. Modalităţile de apărare a drepturilor,  
 libertăţilor și intereselor legitime

instanţa judecătorească exercită apărarea drepturilor, liber-
tăţilor și intereselor legitime prin somare la executarea unor 
obligaţii, prin declararea existenţei sau inexistenţei unui raport 
juridic, prin constatarea unui fapt care are valoare juridică, prin 
alte modalităţi, prevăzute de lege.

Articolul 7. intentarea procesului civil 
(1) instanţa judecătorească intentează procesul civil la cererea 

persoanei care revendică apărarea unui drept al său încălcat 
sau contestat, libertăţii ori a unui interes legitim. 

Art 7
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(2) În cazurile prevăzute de prezentul cod și de alte legi, pro-
cesul civil poate fi intentat în numele persoanelor împuter-
nicite de lege să apere drepturile, libertăţile și interesele le-
gitime ale unei alte persoane, ale unui număr nelimitat de 
persoane, interesele republicii Moldova și ale societăţii.

(3) La intentarea proceselor de judecare a litigiilor de drept 
(procedura contencioasă), se depune cerere de chemare în 
judecată, iar în pricinile necontencioase, se depune cerere.

Articolul 8. Dreptul la asistenţă juridică
(1) părţile, alţi participanţi la proces au dreptul să fie asistaţi în 

judecată de către un avocat ales ori desemnat de coordona-
torul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asisten-
ţă Juridică Garantată de Stat sau de un alt reprezentant, în 
cazurile prevăzute de prezentul cod.

(2) Asistenţa juridică poate fi acordată în orice instanţă de jude-
cată și în orice fază a procesului.

(3) Modul de acordare a asistenţei juridică se stabilește de pre-
zentul cod și de alte legi.

Articolul 9. rolul diriguitor al instanţei  
 judecătorești în proces
(1) instanţei judecătorești îi revine un rol diriguitor în organiza-

rea și desfășurarea procesului, ale cărui limite și al cărui con-
ţinut sînt stabilite de prezentul cod și de alte legi.

(2) instanţa judecătorească explică participanţilor la proces 
drepturile și obligaţiile lor procesuale, preîntîmpină asupra 
urmărilor pe care le poate implica exercitarea sau neexer-
citarea actului procesual, le acordă sprijin în exercitarea 
drepturilor, ordonă, la solicitarea părţilor și altor participanţi 
la proces, prezentarea de probe care să contribuie la adop-
tarea unei hotărîri legale și întemeiate, conduce dezbaterile 
judiciare și ia orice alte măsuri necesare bunei desfășurări a 

Art 8
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procesului, pune în discuţia părţilor și altor participanţi la 
proces orice împrejurare de fapt sau de drept, efectuează 
alte acţiuni prevăzute de lege.

Articolul 10. Sancţiunile procedurale 
(1) Sancţiunile procedurale sînt urmările nefavorabile, stabilite 

de normele de drept procedural civil, care survin pentru su-
biectul obligat în raport procedural în caz de neîndeplinire 
sau de îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură, pre-
cum și în caz de exercitare abuzivă a unui drept procedural.

(2) efectuarea necorespunzătoare a actelor de procedură poate 
fi invocată, în fiecare caz de comitere a încălcării legii, de că-
tre judecător sau de participantul care are interes să o invoce.

(3) Sancţiunile procedurale vizează atît actele de procedură ale 
instanţei judecătorești, ale participanţilor la proces, cît și ale 
persoanelor legate de activitatea acestora și, în dependenţă 
de prevederile legii, constau în anularea actului procedural 
defectuos, în decăderea din drepturi pentru neîndeplinire în 
termen a actului de procedură, în obligaţia de a completa 
sau a reface actul îndeplinit cu nerespectarea legii, în restabi-
lirea în drepturile încălcate, aplicarea amenzii judecătorești, 
în alte măsuri prevăzute de lege.

Articolul 11. Asigurarea securităţii  
 participanţilor la proces
(1) Dezbaterea pricinii în ședinţă de judecată se desfășoară în 

condiţii ce asigură activitatea normală a instanţei și securita-
tea participanţilor la proces.

(2) pentru securitatea judecătorilor și a persoanelor care asistă 
la judecată, președintele ședinţei este în drept să dispună 
efectuarea unui control al identităţii persoanelor care solici-
tă să asiste la judecarea pricinii, verificarea actelor de identi-
tate, percheziţia corporală și controlul obiectelor pe care le 
au asupra lor.

Art 11
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(3) președintele ședinţei de judecată poate permite prezenţa 
în sala de ședinţe a persoanelor înarmate, obligate să poar-
te armă din oficiu, în vederea îndeplinirii serviciului faţă de 
instanţă.

Articolul 12. Soluţionarea pricinilor civile în temeiul  
 legislaţiei republicii Moldova 
(1) instanţa judecătorească soluţionează pricinile civile în teme-

iul Constituţiei republicii Moldova, al tratatelor internaţio-
nale la care republica Moldova este parte, al legilor consti-
tuţionale, organice și ordinare, al hotărîrilor parlamentului, 
al actelor normative ale președintelui republicii Moldova, al 
ordonanţelor și hotărîrilor Guvernului, al actelor normative 
ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale și 
ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazurile pre-
văzute de lege, instanţa aplică uzanţele dacă nu contravin 
ordinii publice și bunelor moravuri.

(2) Dacă, la judecarea pricinii civile, se constată că o lege sau un alt 
act normativ nu corespunde unei legi sau unui alt act normativ 
cu o putere juridică superioară, instanţa aplică normele legii 
sau ale altui act normativ care are putere juridică superioară. 

(3) În cazul inexistenţei normei de drept care să reglementeze 
raportul litigios, instanţa judecătorească aplică norma de 
drept care reglementează raporturi similare (analogia legii), 
iar în lipsa unei astfel de norme, se conduce de principiile 
de drept și de sensul legislaţiei în vigoare (analogia dreptu-
lui). Nu se admite aplicarea prin analogie a normei de drept 
care derogă de la dispoziţiile generale, restrînge drepturi sau 
stabilește sancţiuni suplimentare.

(4) Dacă în tratatul internaţional la care republica Moldova este 
parte sînt stabilite alte reglementări decît cele prevăzute de 
legislaţia internă, instanţa, la judecarea pricinii, aplică regle-
mentările tratatului internaţional.

Art 12
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Articolul 121. ridicarea excepţiei  
 de neconstituţionalitate
(1) Dacă în procesul judecării pricinii se constată că norma de 

drept ce urmează a fi aplicată sau care a fost deja aplicată 
este în contradicţie cu prevederile Constituţiei republicii 
Moldova, iar controlul constituţionalităţii actului normativ 
este de competenţa Curţii Constituţionale, instanţa de jude-
cată formulează o sesizare a Curții Constituţionale pe care o 
transmite prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie.

(3) Din momentul emiterii de către instanţă a încheierii cu pri-
vire la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate și pînă 
la adoptarea hotărîrii de către Curtea Constituţională, pro-
cedura de examinare a pricinii sau de executare a hotărîrii 
pronunţate se suspendă.

Articolul 122. Avizele consultative ale plenului  
 Curţii Supreme de Justiţie
(1) Dacă în procesul judecării pricinii într-o instanţă de judecată 

se atestă dificultăţi la aplicarea corectă a normelor de drept 
material sau procedural, instanţa de judecată solicită plenu-
lui Curţii Supreme de Justiţie, din oficiu sau la cererea parti-
cipanţilor la proces, să emită un aviz consultativ cu privire 
la modul de punere în aplicare a legii. Avizul consultativ se 
publică pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.

(2) În cazul în care instanţa de judecată respinge demersul par-
ticipanţilor la proces privind solicitarea unui aviz consultativ 
din partea plenului Curţii Supreme de Justiţie, aceasta va 
emite o încheiere nesusceptibilă de recurs. 

(3) În cazul în care decide respingerea solicitării, plenul Curţii 
Supreme de Justiţie emite o încheiere motivată irevocabilă 
care se publică pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.

(4) Avizul consultativ al plenului Curţii Supreme de Justiţie nu mai 
este obligatoriu pentru Curte în cazul în care ulterior se modifi-
că legea sau se schimbă modul de punere în aplicare a acesteia. 

Art 122


