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Denumirea 
deplină 
actuală

COD Nr. 225 din 30.05.2003

de procedură civilă al Republicii Moldova

Denumirea 
deplină 

precedentă

COD Nr. 225 din 30.05.2003

de procedură civilă al Republicii Moldova

Tip act 
normativ

lege organică

Data 
adoptării

30.05.2003

Data 
publicării

12.06.2003

Modalitatea 
de publicare

Publicat: 12.06.2003 în Monitorul Oficial  
Nr. 111-115 art. 451

Republicat

Republicat: 21.06.2013 în Monitorul Oficial  
Nr. 130-134 art. 415

Republicat: 03.08.2018 în Monitorul Oficial  
Nr. 285-294 art. 436

Data intrării 
în vigoare

12.06.2003

Data 
modificării/

datele 
modificării 

și actele 
norma-
tive care 
modifică 
(indicînd 

și numărul 
de ordine a 
Monitoare-
lor Oficiale 
ce conțin 

aceste 
modificări)

1) LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277;  
în vigoare 01.06.18;

2) LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247;

3) LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108;

4) LP254 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.14;

5) LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4;

6) LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297;

7) LP31 din 17.03.17, MO144-148/05.05.17 art.229;

8) LP7 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.147;

9) HCC33 din 17.11.16, MO30-39/03.02.17 art.7;  
în vigoare 17.11.16;

10) LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747;  
în vigoare 28.04.17;

11) LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;  
în vigoare 07.11.16;

12) P211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698;

13) LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661;

FiȘA ACTULUi JUriDiC
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14) LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647, 

15) LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630,  
în vigoare 09.09.16; 

16) LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547;  
în vigoare 12.11.16;

17) LP182 din 22.07.16, MO256-264/12.08.16 art.563;

18) LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523;  
în vigoare 05.08.16;

19) LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517;  
în vigoare 01.08.16;

20) LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515;  
în vigoare 01.08.16;

21) LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401;  
în vigoare 01.07.16;

22) LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387;  
în vigoare 01.07.16;

23) RMO13 din 22.01.16, MO13-19/22.01.16 pag.18;

24) LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17;

25) LP195 din 19.11.15, MO340-346/15.12.15 art.652;

26) LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508;

27) LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432;

28) LP136 din 03.07.15, MO197-205/31.07.15 art.404;

29) LP108 din 19.06.14, MO238-246/15.08.14 art.539;

30) LP55 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.389;

31) LP343 din 24.12.13, MO17-23/24.01.14 art.54;

32) HCC16 din 25.06.13, MO177-181/16.08.13 art.24;  
în vigoare 25.06.13;

* Modificat prin Legile Republicii Moldova:

33) HCC2 din 19.02.04, MO39-41/05.03.04 art.9;

34) LP399-XV din 16.10.03, MO221/31.10.03 art.860;

35) LP544-XV din 19.12.03, MO6-12/01.01.04 art.66;

36) LP573-XV din 26.12.03,MO56-60/09.04.04 art.320;

37) LP303-XV din 23.09.04, MO182-185/08.10.04 art.814;

38) LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431;

39) LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611;

40) LP205-XVI din 28.07.05, MO126-128/23.09.05 art.613;

41) LP335-XVI din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.22;

42) LP244-XVI din 21.07.06, MO178-180/17.11.06 art.814;

43) LP258-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.48;  
în vigoare 22.04.08;

44) LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104;  
în vigoare 01.01.08;
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45) LP2-XVI din 07.02.08, MO42-44/29.02.08 art.121;

46) LP84-XVI din 17.04.08, MO88-89/20.05.08 art.318;

47) LP89-XVI din 24.04.08, MO99-101/06.06.08 art.366;  
în vigoare 01.01.12;

48) LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376;

49) LP238-XVI din 13.11.08, MO215-2171/05.12.08 art.796;

50) LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163;

51) LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 
în vigoare 01.01.10;

52) LP107 din 04.06.10, MO126-128/23.07.10 art.404;

53) LP102 din 28.05.10, MO135-137/03.08.10 art.476;

54) LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551;

55) LP88 din 21.04.11, MO107-109/01.07.11 art.284;

56) LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363;

57) LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446;  
în vigoare 01.01.12;

58) LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448;

59) LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450;

60) LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619;  
în vigoare 16.05.12;

61) HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7;  
în vigoare 09.02.12;

62) LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138;

63) LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146;  
în vigoare 13.03.12;

64) LP23 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.172;  
în vigoare 23.06.12;

65) LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195;

66) LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330;

67) LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353;  
în vigoare 01.10.12;

68) LP155 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.622;  
în vigoare 01.12.12;

69) LP219 din 19.10.12, MO248-251/07.12.12 art.806;

70) LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104;

71) LP283 din 13.12.12, MO83-90/19.04.13 art.267;

72) LP31 din 07.03.13, MO69-74/08.02.13 art.223.

Data 
abrogării

Nu exista

Autoritatea 
emitentă

PARLAMENTUL
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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 reglemen-
tează raporturile sociale referitoare la raporturile procesuale 
civile ce apar la înfăptuirea justiţiei de către instanţele judecăto-
rești de drept comun în cadrul judecării cauzelor în acţiuni civi-
le, precum și a altor cauze, date în competenţa lor de prezentul 
cod și de alte legi.*

* Notă: Articolul 1 modificat prin Lp nr. 163 din 22.07.2011 (art. iii-Xv) – 
declarată neconstituţională prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 
art.7; în vigoare 09.02.12.
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Articolul 2. Legislaţia procedurală civilă
(1) procedura de judecare a cauzelor civile în instanţele jude-

cătorești de drept comun este stabilită de Constituţia re-
publicii Moldova, de hotărîrile și deciziile Curţii europene a 
Drepturilor Omului, de hotărîrile Curţii Constituţionale, de 
prezentul cod și de alte legi organice. Normele de drept pro-
cedural civil din alte legi trebuie să corespundă dispoziţiilor 
fundamentale ale Constituţiei republicii Moldova și prezen-
tului 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 cauzelor în acţiuni civile ce rezultă din raporturi juridi-
ce civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice și 
din alte raporturi juridice, a cauzelor cu procedură specială 
și cu procedură în ordonanţă (simplificată), precum și a celor 
care apar în legătură cu executarea actelor instanţei judecă-
torești 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-

* Notă: Articolul 2 alin. (1) modificat prin Lp nr. 163 din 22.07.2011 
(art. iii-Xv) – declarate neconstituţionale prin HCC3 din 09.02.12, 
MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12.

Art 2
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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.

Articolul 4. Sarcinile procedurii civile
Sarcinile procedurii civile constau în judecarea justă, în ter-

men rezonabil, a cauzelor de apărare a drepturilor încălcate sau 
contestate, a libertăţilor și a intereselor legitime ale persoanelor 
fizice și juridice și asociaţiilor lor, ale autorităţilor publice și ale al-
tor persoane care sînt subiecte ale raporturilor juridice civile, fa-
miliale, de muncă și ale altor raporturi juridice, precum și în apă-
rarea intereselor statului și ale societăţii, în consolidarea legalită-
ţii 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 va 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 ju-
decată prin încheierea în prealabil a unei convenţii nu are 
efect juridic, cu excepţia cazurilor de încheiere, în condițiile 
legii, a unei convenții arbitrale.

Art 4
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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.

(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 (pro-
cedura contencioasă), se depune cerere de chemare în jude-
cată, iar în cauzele 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 juridice se stabilește de pre-
zentul cod și de alte legi.

Art 6


