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Rezumat
Actuala legislaţie locativă e depăşită de timp şi necesită
o renovare cardinală cât mai urgentă. Crearea unei temelii va
ameliora situaţia în raporturile locative şi va permite rezolvarea
unor probleme.
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Summary
The current rental legislation is outdated and it requires urgent cardinae renovation. Creating a legal foundation will improve the situation in the rental reports and will allow solving
some problems.
Key-words: civil law, code on housing, rental right, rental
legislation.

La baza reglementării juridice a dreptului locativ
- ca ramură de drept - stă Constituţia Republicii Moldova în vigoare, în alin.(1), art.47 al căreia se menţionează că statul este obligat să ia măsuri pentru ca
orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea
medicală, precum şi serviciile sociale necesare.
Comparativ cu vechea Constituţie a Republicii
Moldova, reglementarea actuală a raporturilor de
drept locativ este mult mai modestă, cu alte cuvinte este redusă esenţial, dat ﬁind faptul că în vechea
Constituţie acestor raporturi le era consacrat un articol separat – 42, în care era stipulat Dreptul cetăţeanului RSSM la locuinţă. În articolul vizat, se menţiona
că acest drept este asigurat prin dezvoltarea şi ocrotirea fondului locativ de stat şi obştesc, prin ajutorul
acordat la construcţia de locuinţe cooperatiste şi individuale, prin repartizarea justă, sub controlul obştesc, a suprafeţei locative, care se acorda pe măsura
înfăptuirii programului de construcţie a locuinţelor
bine amenajate, precum şi prin plata redusă pentru
locuinţă şi serviciile comunale.
Din care considerente în actuala Constituţie a Republicii Moldova raporturile locative au o reglemenInstitutul Naţional al Justiţiei

tare atât de modestă? Parţial, răspunsul îl putem găsi
în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.584
din 5 august 1994, prin care a fost aprobată Concepţia
locativă naţională1. În preambulul acestei Concepţii
se menţionează că „în sectorul locativ starea de criză
este, în fond, consecinţa proceselor obiective, generate de trecerea treptată de la reglementarea drastică
a sferei productive de către stat la economia de piaţă,
precum şi renunţarea statului la rolul de investitormonopolist. Metodele tradiţionale, atunci când statul
îşi asumă integral grija pentru asigurarea cu spaţiu
locativ a tuturor categoriilor de cetăţeni, acordândule locuinţe gratuite, în condiţiile economiei de piaţă
nu mai pot ﬁ folosite”. Prin urmare, din momentul
adoptării acestei Concepţii, problema locativă, din
problemă de ordin statal, a devenit o problemă de
ordin personal pentru ﬁecare cetăţean în parte prin
acordarea cetăţenilor Republicii Moldova a dreptului
de a-şi alege modul convenabil de satisfacere a necesităţilor ce ţin de locuinţă şi de a dispune de ea liber,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Care sunt aceste modalităţi de soluţionare a problemelor locative prevăzute de legislaţia în vigoare?
Considerăm necesar a menţiona foarte succint cele
mai importante şi mai frecvent aplicate în practică
modalităţi de soluţionare a problemelor locative de
către cetăţenii Republicii Moldova. Dintre acestea fac
parte următoarele:
 construcţia caselor private pe loturi de pământ
acordate cu titlul gratuit sau procurate pentru
acest scop, la licitaţie sau prin contractul de vânzare-cumpărare din fondul privat;
 reamenajarea spaţiilor locative recunoscute nelocuibile şi recunoaşterea acestora de organele de
resor locuibile, adecvate pentru trai permanent;
 reconstrucţia şi reamenajarea unor construcţii capitale utilizate în trecut pentru altă destinaţie şi
recunoaşterea acestora de către organele de resor
locuibile, adecvate pentru trai permanent;
 dobândirea dreptului de proprietate în baza contractelor şi actelor civile:
1) de vânzare-cumpărare;
2) de schimb;
3) de donaţie;
4) de întreţinere pe viaţă;
5) de rentă;
6) de contracte de credit bancar;
1
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7) de ipotecă;
8) de participare la construcţia spaţiului locativ
prin aportul de muncă personal sau în baza unui
contract de investiţii în construcţii capitale;
9) contract de locaţiune cu dreptul de privatizare
sau răscumpărare;
10) prin succesiune testamentară şi legală.
De la regula generală a Concepţiei politicii locative naţionale era doar o singură excepţie, prin care,
după cum se menţiona în acest document, statul
asigura garanţiile constituţionale privind asigurarea
gratuită cu locuinţe a păturilor social-vulnerabile ale
populaţiei (secţia II, pct.3 din Concepţia Locativă Naţională).
Realitatea ultimului deceniu a demonstrat clar că
această garanţie a fost doar o declaraţie goală, care
nu şi-a găsit soluţia utilă.
Prin aprobarea Concepţiei Locative Naţionale, Guvernul Republicii Moldova a recunoscut propria incapacitate, mai bine zis, a declarat falimentarea absolută în ce priveşte construcţia locuinţelor din bugetul
de stat şi repartizarea gratuită persoanelor care se
aﬂă la evidenţă locativă. Prin urmare, intenţiile Guvernului declarate în politica locativă au rămas doar
la nivel de promisiuni şi, după 14 ani, prin Hotărârea
Guvernului nr.1103 din 29 septembrie 2008, Concepţia Locativă Naţională a fost abrogată2.
O explicaţie a acestei situaţii, în afară de tranziţia
la economia de piaţă, este criza economică. În trecut,
doar în municipiul Chişinău funcţionau opt uzine
foarte mari, precum, bunăoară, „Mezon”, „Topaz” cu
zeci de mii de angajaţi. Ele făceau parte din complexul
militar al fostei URSS şi dispuneau de fonduri speciale pentru construcţii locative, care, după ﬁnisare, nu
prea ajungeau la angajaţii simpli, înregistraţi la evidenţa locativă, deoarece erau repartizate în mod prioritar, peste rând, „specialiştilor” invitaţi din Federaţia
Rusă, printre care foarte des se numărau strungari,
sudori, şoferi şi muncitori cu profesii de care Republica Moldova nu prea avea nevoie. După destrămarea
URSS, acest izvor de investiţii în construcţii locative a
secat în totalitate şi, bineînţeles, bugetul naţional nu
era în stare să facă faţă cerinţelor societăţii în ceea ce
priveşte construcţia locuinţelor. În consecinţă, acest
proces a încetat aproape deﬁnitiv, generând o problemă foarte complicată şi de lungă durată.
În prezent, raporturile locative în Republica Moldova sunt reglementate de o gamă destul de largă
de acte normative de diferit nivel, printre care cele
mai importante sunt următoarele:
1. Codul civil al Republicii Moldova, aprobat la 6 iunie 2002, în vigoare din 12 iunie 20033.
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2. Codul cu privire la locuinţe, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova la 3 iunie 1983 şi intrat în
vigoare de la 1 octombrie 19834.
3. Legea Republicii Moldova cu privire la privatizarea
fondului de locuinţe din 10 martie 19935.
4. Legea cu privire la fondul locativ cu statut special, aprobată de Parlamentul RM la 19 septembrie
19966.
5. Legea RM cu privire la expropriere pentru cauză
de utilitate publică din 8 iulie 19997.
6. Legea condominiulul în fondul locativ din 30 martie 20008.
7. Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM din 8
octombrie 1984 cu privire la aprobarea Statutului
model al cooperativei de construcţie a locuinţelor
în RM9.
8. Regulamentul cu privire la modul de acordare şi
de folosire a locuinţelor de serviciu în Republica
Moldova şi Lista categoriilor de angajaţi cărora li
se pot acorda locuinţe de serviciu, aprobat prin
Hotărârea Guvernului RM din 5 iunie 198410.
9. Regulamentul căminelor, aprobat prin Hotărârea
Guvernului RM din 21 iunie 198411.
10. Regulamentul cu privire la acordarea încăperilor
de locuit în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM şi al Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova din 25 noiembrie
198712.
11. Regulamentul cu privire la privatizarea locuinţelor în blocurile locative neﬁnalizate, aprobat
prin Hotărârea Guvernului RM nr.366 din 6 aprilie
199813.
12. Regulile provizorii de exploatare a locuinţelor,
întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului din 21 decembrie 199814.
13. Regulamentul privind construcţia locuinţelor
proprietate privată, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.623 din 2 iulie 199915.
14. Programul Naţional Social „Alocaţii şi credite
pentru locuinţă” pe anii 2003-2008, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 8
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aprilie 200316, abrogat prin Hotărârea Guvernului
nr.796 din 25.10.201217.
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din
4 noiembrie 2005 cu privire la programul social-economic cu destinaţie specială în domeniul
construcţiei de locuinţe18.
Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a RSS
Moldova din 29 mai 1989 cu privire la practica
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează evacuarea cetăţenilor din
casele supuse demolării în legătură cu retragerea
loturilor de pământ pentru necesităţile publice,
reutilarea sau schimbarea destinaţiei speciale a
caselor19.
Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova din 30 ianuarie 1996 cu privire
la unele întrebări legate de aplicarea de către instanţele judecătoreşti a Legii privatizării fondului
de locuinţe20.
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova din 20 decembrie 1999 despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor dispoziţii ale Codului cu privire la
locuinţe 21.

După cum rezultă din această listă de acte normative, majoritatea absolută dintre ele sunt învechite şi
nu corespund realităţii de azi, nu se aplică în practică,
ba mai mult ca atât - intră în contradicţie cu situaţia reală. Ca excepţie, pot ﬁ menţionate doar Legea
Republicii Moldova cu privire la ipotecă, aprobată
la 26 iunie 200822, şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 12 noiembrie 2008 cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu
studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat,
repartizaţi şi angajaţi în câmpul muncii în instituţiile
publice (bugetare) din sate (comune) şi Regulamentul respectiv23. Cu părere de rău, şi aceste două acte
normative nu şi-au găsit o aplicare largă în practică.
Nu întâmplător în presa naţională periodică s-a
menţionat: „Actuala legislaţie locativă arată ca o haină demult croită, care nu-l mai încape pe om. Adoptată din vremurile demult apuse, ea şi-a pierdut actualitatea, este în mare măsură depăşită de realităţile
complexe. De lucrul acesta îşi dau bine seama toţi,
de la opincă până la vlădică, deși de aproape de o
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duzină de ani, se tot încearcă a croi un act normativ
şi nimic nu se reuşeşte”24.
Problema-cheie sau cel mai mare paradox constă
în durata de timp necesară pentru elaborarea actului
normativ cu privire la spaţiul locativ, care ar crea o
temelie juridică pentru raporturile respective în absolut alte condiţii economice.
După crearea unei asemenea temelii, evident, la
ordinea de zi va ﬁ veriﬁcarea surselor ﬁnanciare care
ar permite aplicarea legii în practică. Dacă ar exista
voinţa politică a partidelor aﬂate la guvernare, carul
s-ar putea mişca din loc. Referitor la crearea cadrului juridic, putem menţiona că, iniţial, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.784-XIII
din 19.03.1996 cu privire la aprobarea componenţei
grupelor de lucru pentru elaborarea proiectelor Codului cu privire la locuinţe, Codului muncii, Codului
administrativ, Codului căsătoriei şi familiei25, prin
care, pentru elaborarea proiectului Codului cu privire la locuinţe, a fost instituit un grup de lucru din
nouă persoane, în frunte cu subsemnatul. În grupul
respectiv au fost incluşi cei mai buni specialişti în
domeniu din republică. Autorii proiectului au fost
remuneraţi din bugetul de stat cu suma de 45 mii de
lei şi, aproximativ peste şase luni, proiectul Codului
cu privire la locuinţe a fost expertizat şi prezentat
Parlamentului, care l-a apreciat pozitiv şi l-a aprobat
în două lecturi. Evident, se aştepta aprobarea acestui
act normativ în lectura ﬁnală, fapt care, spre regret,
nu s-a întâmplat. Au urmat ani întregi de aşteptare.
Probabil, cineva avea interesul ca un asemenea act
normativ să nu ﬁe aprobat în lectura ﬁnală. Posibil, la
mijloc existau şi alte circumstanţe. Un lucru rămâne
clar: după prezentarea proiectului Codului cu privire
la locuinţe, în Guvern au avut loc unele acţiuni, care,
se pare, fac parte din tagma celor numite „nu ştie
stânga ce face dreapta”. Acest fapt poate ﬁ demonstrat prin următoarele decizii guvernamentale.
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din
1 aprilie 2003 cu privire la Retragerea din Parlament
a unor proiecte de legi şi abrogarea unor hotărâri ale
Guvernului RM a fost abrogată Hotărârea nr.883 din
23.05.2000 „Despre aprobarea Codului cu privire la
locuinţe”26.
Prin altă hotărâre a Guvernului RM, nr.422 din
08.04.2003 privind aprobarea Programului Naţional
Social „Alocaţii şi credite pentru locuinţă”, a fost aprobat Planul de măsuri respective în care era programată promovarea proiectului Codului de locuinţe27. După
cum vedem, în hotărârea nominalizată însăşi denumirea proiectului acestui act normativ este greşită.
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Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1188 din 30.09.2003, prin care a fost aprobat
Planul de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al
anului 2003, pentru 15 decembrie 2003 a fost ﬁxată
data prezentării la Guvern a Codului cu privire la locuinţe28. Această hotărâre ne pune în gardă, deoarece încă în 1995, prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.877 din 29.12.1995 cu privire la măsurile
de bază pentru realizarea în 1996-1997 a Programului de activitate a Guvernului RM pentru anii 1994199729, în trimestrul III al anului 1996 era planiﬁcată
elaborarea proiectului Legii cu privire la locuinţe. Nu
este deloc clar cum toate aceste hotărâri, care se bat
cap în cap, au fost aprobate - din greşeală sau conştient? - şi cine se face vinovat pentru aprobarea lor?
O viziune pur subiectivă asupra acestui haos constă în faptul că, de la bun început, elaborarea Legii
cu privire la locuinţe a fost pusă în impas, indiferent
dacă s-a schimbat concepţia şi denumirea actului
normativ care urma să ﬁe aprobat, deoarece, după
retragerea proiectului Codului cu privire la locuinţe,
elaborarea Legii a fost pusă în sarcina Ministerului
Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriale30. În
cadrul acestui minister activa doar un singur jurist,
care şi-a făcut studiile la secţia cu frecvenţă redusă a
Facultăţii de drept. Se creează impresia că numai în
Republica Moldova este posibilă o asemenea situaţie, în care rezultatul muncii, în decurs de o jumătate
de an, a nouă specialişti în materie nu prezintă interes şi este aruncat la coş, iar elaborarea unei legi e
pusă în sarcina ecologiştilor şi constructorilor.
Cum stau lucrurile în acest domeniu la momentul
actual? Se pare că, referitor la bazele legale ale raporturilor locative, carul s-a mişcat din loc. Cu toate că
după plecarea comuniştilor de la guvernare cineva a
propus ca toate proiectele de acte normative elaborate în perioada când aceştia se aﬂau la putere să ﬁe
puse la „murat”, bunul simţ al coaliţiei proeuropene a
depăşit această „propunere” şi, în ultimul timp, ceva
s-a schimbat. Astfel, în luna august 2013, Guvernul
Republicii Moldova a aprobat un nou proiect al Legii
cu privire la locuinţe, care a fost expediat Parlamentului31. Ulterior, la prima şedinţă a Parlamentului din
sesiunea de toamnă - 26 septembrie 2013 - s-a încercat de a relua discuţiile pe marginea acestui proiect,
dar au fost amânate pentru şedinţele următoare32.
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De la bun început, acest proiect a provocat şi unele critici nu numai din partea fracţiunii comuniştilor,
dar şi din partea presei aﬁliată acestora33.
Suntem de acord că nici un proiect de lege nu
poate ﬁ ideal, care să corespundă unanim tuturor
viziunilor, însă este evident că acest act normativ necesită să ﬁe aprobat de urgenţă. Cerinţa respectivă
rezultă din faptul că, după părerea noastră, cele mai
acute probleme care implică o rezolvare pe potrivă
este construcţia locuinţelor sociale destinate păturilor vulnerabile şi crearea bazei legale pentru gestionarea fondului locativ în condiţiile economiei de
piaţă. Dacă se va găsi voinţa politică necesară, au
să apară şi surse ﬁnanciare pentru aceste necesităţi.
După cum se menţionează în Nota informativă din
ultimul proiect al legii cu privire la locuinţe din luna
august 2013, în prezent, conform sondajului estimativ efectuat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi al
Construcţiilor din Republica Moldova în baza datelor statistice şi în comun cu organele administraţiei
publice locale, necesarul de locuinţe sociale este de
10.626, dintre care familii tinere sunt circa 8 mii, invalizi de gradul I, minorii de gradele I şi II – 2.476, familiile cu trei şi mai mulţi copii născuţi simultan – 5034.
Dacă e să facem o comparaţie a numărului de
persoane care necesită îmbunătăţirea condiţiilor
locative cu al celor care se aﬂau la evidenţa locativă
în trecut, la momentul destrămării URSS, apoi putem menţiona că, la începutul anilor ’90 ai secolului
trecut, la evidenţa locativă în Republica Moldova se
aﬂau circa 200.000 de persoane. Din acest număr,
doar în Chişinău se aﬂau la evidenţă aproape 70.000
de persoane. Această evidenţă, care nu a suferit oarecare schimbări pe parcursul ultimilor 20 de ani, şi-a
pierdut, practic, valoarea juridică. Luându-se în consideraţie procesele demograﬁce, precum şi alte cauze, cetăţenii care se aﬂă la evidenţă locativă rămân
doar cu speranţa, care, posibil, pentru majoritatea
dintre ei nu va ﬁ realizată niciodată.
Fiind optimişti şi luând în consideraţie că în prezent numărul categoriilor de persoane care au dreptul
la spaţiu locativ social, comparativ cu numărul de persoane care se aﬂau la evidenţa locativă în trecut, nu
este atât de impunător, considerăm că problema privind construcţia spaţiului locativ social va ﬁ rezolvată
în viitorul apropiat. În acest sens, adoptarea Legii cu
privire la locuinţe va servi drept temei juridic pentru
elaborarea şi aprobarea actelor normative accesorii.
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